
 

PROPOZYCJE ZAWODÓW 

I. Informacje ogólne 

Nazwa imprezy: OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH KONI W SPORTOWYCH 

RAJDACH KONNYCH 

Termin: 5-6 wrzesień 2014 r. 

Miejsce: KJ Endurance Team Koczek 

 Koczek 21, 12-150 Spychowo, 

 gm. Świętajno, pow. Szczytno, 

 woj. Warmińsko-Mazurskie 

Organizatorzy: Anna Szymborska 503-040-684 

 Adam Domżała 664-960-953 

Biuro organizacyjne: Koczek 21, 12-150 Spychowo, 

  tel. 503-040-684, 

 e- mail: addammus1@gmail.pl 

 annaszymborska@tlen.pl  

 www.agroturystyka-koczek.pl 

 

Gospodarz toru: Adam Domżała 664-960-953 

Komisja sędziowska: Monika Mikulska – przewodnicząca 

 Julian Żukowski 

 Witalis Nikołajuk 

Asystenci: Joanna Krawczyk 

 Magdalena Piórkowska 

Delegat techniczny: Monika Mikulska 

Komisja weterynaryjna: Zbigniew Kołodziejski – przewodniczący 

 Anna Kaczyńska 

 Anna Straszak 

Komisja do oceny koni na płycie: 

 Jacek Kozik 

 Jerzy Urbański 

 Adam Domżała 

Lekarz zawodów: Przychodnia Weterynaryjna – Świętajno 

Opieka medyczna: Zespół Ratownictwa w Spychowie 

Serwis kowalski: Józef Antczak

mailto:addammus1@gmail.pl
mailto:annaszymborska@tlen.pl
http://www.agroturystyka-koczek.pl/


 

II. Program zawodów 

Konkurs nr 1 kat. N (konie 6-letnie) – 83,4 km 

Konkurs nr 2 kat. P (konie 5-letnie) – 52,2 km 

Konkurs nr 3 kat. L (konie 4-letnie) – 31,2 km 

05.09.2014 r. PIĄTEK 

 17
30

 – przegląd weterynaryjny i przegląd na płycie 

 19
00

 – odprawa techniczna 

 20
00

 – ognisko  

06.09.2014 r. SOBOTA 

 8
00

 – konkurs nr 1 kat. N – dystans 83,4 km na normę czasu 

(pętle: 21+10,2 km i 21+10,2 km i 21 km) 

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem MPMK. 

Dopuszcza się udział w konkursie koni starszych, lecz nie będą one klasyfikowane, nie przysługuje im prawo 

do nagród. Uzyskają one, jak i ich jeźdźcy wpis do książeczek o ukończonym konkursie (tzw. zagrywka). 

 8
20

 – konkurs nr 2 kat. P – dystans 52,2 km na normę czasu (pętle: 21+10,2km i 21 km) 

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem MPMK. 

Dopuszcza się udział w konkursie koni starszych, lecz nie będą one klasyfikowane, nie przysługuje im prawo 

do nagród. Uzyskają one, jak i ich jeźdźcy wpis do książeczek o ukończonym konkursie (tzw. zagrywka). 

 9
00

 – konkurs nr 3 kat. L – dystans 31,2 km na normę czasu (pętle: 21 km + 10,2 km) 

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem MPMK. 

Dopuszcza się udział w konkursie koni starszych, lecz nie będą one klasyfikowane, nie przysługuje im prawo 

do nagród. Uzyskają one, jak i ich jeźdźcy wpis do książeczek o ukończonym konkursie (tzw. zagrywka). 

 17
00

 – oficjalne zakończenie zawodów; dekoracja i wręczenie nagród 

III. Informacje o trasie 

Dwie pętle odpowiednio o długości 21 km i 10,2 km. Podłoże piaszczyste, miejscami gliniaste, trawiaste 

z korzeniami, szutrowe, przejazdy kolejowe, fragmenty dróg utwardzone otoczakami. Różnica wzniesień 

na pętli wynosi 25m. 

IV. Sprawy organizacyjne 

CENNIK 

Numer konkursu Wpisowe Antydoping 

1 – N 150zł 15zł 

2 – P 150zł 15zł 

3 – L 150zł 15zł 

Bramki weterynaryjne: 

31,2 km – odpoczynek: 40 min 

52,2 km – meta 

Bramka weterynaryjna na mecie 

Bramki weterynaryjne: 

31,2km – odpoczynek:30min 

62,4km – odpoczynek:40min 

83,4km – meta 



 

Opłata wpisowego na miejscu, bezpośrednio po przybyciu. 

zgłoszenia po terminie 200 zł / koń 

Cena boksu: 200zł/całe zawody (organizator zapewnia siano) 

Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia 26.08.2014 r. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzach PZJ pocztą konwencjonalną lub e-mailem na adres biura 

organizacyjnego. 

Zakwaterowanie: 

 na miejscu: 

o Pokoje 4-6 osobowe (łóżko z materacem, bez pościeli, piętrowe) z dostępem do wspólnych 

łazienek; 25 zł / łóżko / noc (płatne za pokój). 

o Pokoje 2-4 osobowe (łóżko z pościelą) z łazienkami; 35zł / łóżko / noc 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia proszę wysyłać pod adres annaszymborska@tlen.pl lub telefonicznie 503-040-684 

 w pobliskich (3-5 km) ośrodkach: 

o Stanica Wodna PTTK „Wodan” 

Paweł Urbański 

89 742-01-14 

502-200-692 

Zgon 46, 11-711 Nawiady 

o Wiesława Kopacz 

89 622-50-82 

ul. Juranda 29, 12- 150 Spychowo 

kierunek Mrągowo 

o „Leśny Zakatek” 

Spychowo - Bystrz 24 

p. Jaskólscy 

89 622-52-91 

604- 913-705 

 we własnych namiotach i przyczepach kempingowych (ustawienie płatne 20 zł/doba); bez dostępu 

do elektryczności 

Wyżywienie: 

 Na miejscu – catering – śniadanie, obiad, kolacja – posiłki nie będą kolidować z rozgrywanymi 

konkursami 

 Sklep znajduje się w Spychowie lub w Zgonie. 

V. Warunki techniczne 

W konkursach 1, 2, 3, 4 mogą startować zawodnicy zarejestrowani w PZJ/WZJ i posiadający aktualną 

licencję sportową PZJ lub WZJ. Konie muszą posiadać aktualną licencję WZJ lub PZJ oraz Paszport PZJ 

lub PZHK. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgody rodziców lub opiekunów prawnych na start 

w zawodach. Wszystkie konie musza posiadać dokumenty identyfikacyjne z ważnymi szczepieniami 

p/grypie koni. W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy 

(kask z atestem) zgodne z przepisami obuwie oraz estetyczny ubiór. W przypadku braków 

w dokumentacji jeźdźca lub konia para nie będzie dopuszczona do startu w zawodach. 

mailto:annaszymborska@tlen.pl


 

VI. Inne informacje 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów, w tym rezygnacji z organizacji 

konkursu w wypadku zgłoszenia zbyt małej liczby koni. Za wypadki, szkody i ewentualne kradzieże 

powstałe podczas zawodów lub transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

Organizator zapewnia puchary, flot’s dla koni i skromne nagrody rzeczowe. 

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD KODEKSU 

POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań z konia do startu w zawodach, dobro konia musi 

stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 

obrządku, kucia i transportu. 

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. 

Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 

zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz 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. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAWODY! 


