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LUDOWY KLUB SPORTOWY „NADWIŚLANIN” KWIDZYN 
82-500 KWIDZYN ul. MIŁOSNA 18 

tel. 055-279-39-58  fax 055-279-33-54 
                            KONTO Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Nr 13830000090000088220000010 

NIP 581-10-96-249 
KRS 0000122741 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                        

PROPOZYCJE 
 

  ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH  
                                                              W UJEŻDŻENIU 

 
1. Organizator:  LKS ”Nadwiślanin” Kwidzyn , TRW „Miłosna”  Spółka z o.o. 
 82-500 Kwidzyn ,ul. Miłosna 18 
tel.(55) 279-39-58 fax. (55) 279-33-54,  e-mail: stado3@wp.pl 
2. Miejsce:     TRW „Miłosna”  Kwidzyn, ul. Miłosna 18 
3. Termin:     26-28.08.2011r. 
4. Uczestnicy:    Kluby zarejestrowane w PZJ oraz zawodnicy bez przynależności klubowej      
5. Termin zgłoszeń ostatecznych  do 12.08.2011r. wyłącznie na drukach PZJ z podaniem 
wszystkich danych faksem lub e-mail.         
6. Warunki  ogólne: 
Przepisy Ogólne PZJ , Regulamin Weterynaryjny PZJ , Regulamin Rozgrywania Krajowych 
Zawodów Jeździeckich w Ujeżdżeniu wydanie 2011.  
7. Uczestnictwo w zawodach na koszt własny.  
8. Osoby Oficjalne: 
 Komisja sędziowska: 
Przewodniczący :   Helena Zagor, 
Członkowie                 Zofia Górska ,Małgorzata Hałeła-Pawłowska, Adam Jończyk, 
                                    Józef Zagor,                
Sędzia PZJ:   Maria Pilichowska 
Szef Komisarzy:         Małgorzata Hałeła-Pawłowska 
Lekarz zawodów:       Marek Rudnicki 
Dyrektor zawodów: Marta Głuchowska (692-396-303) 
Sekretariat:  Bożena Nacwalska, Cecylia Czarnowska 
Obsługa komputerowa: Krzysztof Przyjemski 
 

9. Program zawodów: 
Zebranie techniczne odbędzie się 25 sierpnia 2011 r. o godz. 19.30 / w kuźni/ 
Rozpoczęcie zawodów w dniu 26.08.2011 r. o godz. 10.00. Przy dużej liczbie startujących koni 
godzina rozpoczęcia oraz kolejność konkursów może ulec zmianie. 
 
Runda                       DZIEŃ   Uczestnictwo i ograniczenia 

 I * II * III * startowe 
1 N-6  1 N-7 8 N-9  

 
15 Otwarte 

2 C-3  2 C-4  
 

9 C-6 Kur  
 

16 Runda juniorska - otwarte 

3 CC-1  3 CC-2 – program 
Św. Jerzy,  

10  CC-6 Kur  
  

17 Runda młodzieżowa - otwarte 

4 CC-4  4 CC-7  11 CC-8 Kur 
 

18 Mała runda - otwarte 

5 CS-1  5 CS-2  12 CS-5 Kur  19  Duża runda -  otwarte 
6**  P-2  6  P-3  13 P-4  20 Mistrz. Województwa Jun. i ZR 

-otwarte 
7** L-1  7 L-2  14 L-3  21  ZR - otwarte 

*-    numer konkursów 
** - zawody regionalne 
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PROGRAMY UJEŻDŻENIOWE ZGODNIE Z TABELĄ NR 1- ZAŁĄCZNIK DO RE-
GULAMINU 2011 
 
 

W ramach zawodów  regionalnych w dniach 26-28.08.2011r. odbędą się Mistrzostwa   
Juniorów  Województwa Pomorskiego /runda nr 6/. Są to konkursy otwarte.  
 

10. Opłaty i zgłoszenia:    
 -    boksy ( stajnia namiotowa) – 250 zł za całe zawody , tj. od 25.08.2011r. od godz. 12.00 
do 28.08.2011r. (organizator zapewnia ściółkę na cała zawody - trociny).  
Wniesione opłaty za niewykorzystane boksy nie podlegają zwrotowi. 
W przypadku wcześniejszego przyjazdu na zawody, ewentualnie późniejszego wyjazdu pobie-
rana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł dziennie za boks. Ze względów organizacyj-
nych ewentualny wcześniejszy przyjazd na zawody należy uzgodnić z organizatorem. 
UWAGA ! Prosimy o zabranie na zawody wiader i żłobów. 
 

- Opłata organizacyjna – 250 zł od konia za rundę lub 90 zł od pojedynczego startu.  
- 15  zł od konia na program badań antydopingowych (tylko ZO). 
- Przyłącze do prądu – 50 zł /prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu/ 
Opłaty za boksy prosimy dokonać na konto bankowe LKS „Nadwiślanin” Kwidzyn 
Powiślański Bank Spółdzielczy Kwidzyn nr 13 83000009 00000 882 2000 0010. 
Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia ostatecznego na zawody. 
Dla koni zgłoszonych do zawodów bez potwierdzenia wpłaty organizator nie zapewnia bok-
sów. 
Pozostałe opłaty należy uiścić najpóźniej do czasu zakończenia odprawy technicznej w biurze 
zawodów lub przesłać na w/w konto. 
 

Zawody regionalne: 
Oplata organizacyjna: 
-  50 zł od konia za dzień zawodów- zawody regionalne w tym Mistrzostwa Juniorów  
Organizator zastrzega sobie  prawo do zmiany  programu.  
Za konie zgłoszone po terminie pobierana będzie opłata organizacyjna powiększona 
 o 50 % 
 

11. Warunki techniczne: 
      1. Czworoboki – podłoże piaszczyste  
      2. Rozprężalnia – podłoże piaszczyste  
          Czworobok konkursowy będzie udostępniony  do treningu w dniu 25.08.10 r. w godz. 
         12.00 – 19.30. 
 
 

12. Sprawy weterynaryjne: 
Konie muszą posiadać aktualne  szczepienia zgodnie z przepisami weterynaryjnymi. 
Bez w/w dokumentów konie nie będą wpuszczone na teren TRW „Miłosna” Kwidzyn. 
Przegląd weterynaryjny ewentualnie na życzenie lekarza wet. przed stajnią. 
 

Lp.        funkcja Imię i nazwisko          Telefon 

1.      Powiatowy lekarz wet. Józef Świokło 055/279-31-62 
2. Pełnomocnik Pow.lek.wet.   Andrzej Olszewski 0601-680-364 
3. Lekarz wet. zawodów Marek Rudnicki 601-594-589 
 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień: 
a. szczepienie podstawowe: 

• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 
• drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od 

pierwszego szczepienia 
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b. szczepienia przypominające: 
• co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karen-

cji): żadne szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na  
7 dni przez przybyciem na zawody.  

 
13. Dokumentacja Klubów, zawodników i koni  zgodna z przepisami Polskiego Związku Jeź-
dzieckiego . 
 

14. Dla zwycięskich koni przewidziane są flot’s oraz puchary i nagrody rzeczowe (rundy 1 i 2) 
za trzy pierwsze miejsca w  rundzie i nagrody finansowe( rundy 3,4,5) .  W tych rundach liczba 
nagradzanych miejsc będzie zależna od ilości startujących koni  np.5 koni – 1 nagroda, 8 koni- 
2 nagrody., 12 koni – 3 ) 
      W Mistrzostwach Województwa Juniorów flot’s + medale 
       
15. Hotele:  

Organizator nie pośredniczy w zamawianiu noclegów. 
 

PENSJONAT „MIŁOSNA”  tel. 055- 279-40-52    
  

 „Brzozowy Dwór” Pensjonat  Rakowiec  70  tel. 055- 275-16-18  /ok. 8 km./ 
 

Hotel „SAGA”  Kwidzyn ul. Chopina 42 tel. 055-279-37-32 
Zajazd Sportowy / Stadion/ Kwidzyn  ul. Sportowa  6 tel. 055- 279-38-66  
Hotel Pasja, ul. Polna, WWW.pasja-kwidzyn.eu 
Centrum Hotel, ul. Kopernika, tel. 55-613-13-66 

„Barbara” pokoje gościnne Kwidzyn, ul. Chopina 28 tel. 055- 279-62-16 
 

„Kaskada” Hotel  Kwidzyn, ul. Chopina 42, tel. 055- 279-37-31 
 

„Expo” Hotel Kwidzyn, ul. 3-go Maja 13, tel. 055- 279-47-41 
 

„Kamil” Hotel Kwidzyn, ul. Hallera 32 ,tel.055-279-96-41 
 

„Papiernik” Zajazd noclegowy  Kwidzyn, ul. Lotnicza 1 tel. 055-279-23-37 
 

„Hotelik WWW” Kwidzyn ul.11 Listopada 13, tel. 055-279-35-28 
 

Pensjonat ”Figlówka”, Laskowice,tel.055-278-38-76,0502-370-383,/ok.15 km/  
Domki  4 osobowe nad jeziorem Rozajny Małe ( 12 km) 055-275-19-02, 0691-453-133 
Noclegi Rakowiec 0693-983-955 
 

Wyżywienie: bar, stoiska gastronomiczne na terenie zawodów, Pensjonat „Miłosna” 
 
 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki, kradzieże i inne 
zdarzenia losowe.             
  KODEKS POSTĘPOWANIA 
 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, 
o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Do-
bro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządko-
wane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na zawodach, dobro konia musi 
stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego ob-
rządku, kucia i transportu. 
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani , kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawo-
dach. Odnosi się to także do podawanych leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych za-
grażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz również do przypadków nadużywania pomocy. 
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 
zawodów, powierzchnię podłoża ,pogodę,  warunki  stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także  
podczas podróży powrotnej z zawodów. 
IV. Należy dołożyć  wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu za-
wodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej Dotyczy to właściwej opie-
ki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutana-
zji. 
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V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim 
do  stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy 
z koniem. 
 

 
 
 

Propozycje zatwierdzone przez PZJ  dn.  27.07.2011 
 
  
                                                                                                      Organizator  

        
        LKS „ Nadwiślanin” Kwidzyn 


