
 
KLUB JEŹDZIECKI  AGRO-HANDEL ŚREM 

STAJNIA  OLSZA 

OLSZA 29 , 63-100  ŚREM 

tel.607076511  e:mail: stajnia@agro-handel.com.pl 

 

PROPOZYCJA 
REGIONALNE  ZAWODY  KONNE  W  SKOKACH PRZEZ  PRZESZKODY 

PRZY Polskiej Lidze Jeździeckiej  

 

I. Organizator  - K.J. AGRO-HANDEL  Śrem , Stajnia Olsza  

II. Termin  zawodów – 01-03.06.2018  r. 

III. Uczestnicy – Kluby  WZJ  i  zaproszone 

IV.        Sprawdzanie dokumentów –30 min przed rozpoczęciem zawodów.  

IV. Miejsce  zawodów – Olsza , gm. Śrem 

V. Rozpoczęcie  zawodów – godzina będzie podana po zamknięciu listy zgłoszeń.  

VI. Plac konkursowy – Arena B podłoże piaskowe wym. 42x83 m. W przypadku mniejszej ilości 

zgłoszeń do ZO2* organizator zakłada możliwość przeniesienia wybranych konkursów na 

arenę A (60 na 90). 

VII. Termin zgłoszeń – do 25.05.2018 r.. z boksami , do 28.05.2018 r. . bez boksów tylko i 

wyłącznie przez panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com 

 

VIII. Komisja sędziowska: 

Sędzia główny: Włodzimierz Chmielnik   

Sędzia WZJ: Iwona Pawlaczyk – Żak   

Sędzia: Tomasz Marciniak 

Komisarz: Karol Żak 

Gospodarz toru: Szymon Tarant 

Dyrektor  organizacyjny  zawodów : Jan Ciesielski 

 

IX. Program  zawodów 

01.06.2018r .- piątek 

   Konkurs nr 1 -  LL  dokładności art. 238.1.1 

  Konkurs nr 2 -   L zwykły – art. 238.2.1 

    Konkurs nr 3 -   P  dwufazowy – art. 274.5.3 

. 

02.06.2018r. – sobota  

Konkurs nr 4 -  LL dokładności art. 238.1.1 

Konkurs nr 5  -  L dwufazowy – art. 274.5.3 

Konkurs nr 6 -  P  zwykły – art. 238.2.1 

 

03.06.2018r. – niedziela  

Konkurs nr 7 - LL dokładności art. 238.1.1 

Konkurs nr 8 – L zwykły – art. 238.2.1 

Konkurs nr 9 – P dwufazowy  -art. 274.5.3 

 

Nagrody: 
Konkurs nr 1,4, 7  – puchary ( do 3 miejsca )  i nagrody rzeczowe (do 5 miejsca)  

KONKURSY 1 2 3 4 5 razem 

Nr 2,5,8 350 zł 250 zł 200 zł 150 zł 50 zł 1000 zł 

Nr 3,6,9 600 zł 400 zł 300 zł 150 zł 50 zł 1500 zł 
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PULA NAGRÓD  ( konkursy 2, 3, 5,6, 8 ,9) - 7.500  ZŁ 

X. Opłaty 
1.Opłata wpisowa za konkursy regionalne  

250 zł – 3 DNI OD KONIA ( BEZ BOKSU)  

100 zł – 1 DZIEŃ OD KONIA ( BEZ BOKSU)  

Boks – 250 zł  

 

Zgłoszenia z boksem tylko i wyłącznie z dołączonym dowodem wpłaty  250zł od konia 

przesłanym na adres stajnia@agro-handel.com.pl Do dnia 25.05.2018 r. 

W przypadku braku potwierdzenia organizator nie zapewni boksu. 

KONTO:KLUB JEŹDZIECKI AGRO-HANDEL ŚREM , STAJNIA OLSZA , OLSZA 29 , 63-100 ŚREM 

   BZ WBK O/Śrem 10 1090 1405 0000 0000 4003 7578 

z dopiskiem 01-03.06.2018   r. i nazwą konia  

 
Boksy będą przygotowane od czwartku  31.05.2018r.  od godz. 14.00 

Pierwsza ściółka słoma , za trociny dopłata 55 zł 

Przyłącze do prądu – 150  zł zawody ( należy zaznaczyć w zgłoszeniu)  

 

Opłaty  nie podlegają zwrotowi po wycofaniu się konia po terminie zgłoszeń ostatecznych. 

 

2.Zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu listy)za zgodą sędziego głównego-40zł 

3.Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w równowartości 200zł. 

4. Wyżywienie–punkty gastronomiczne na terenie zawodów na koszt własny 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące 

mieć miejsce podczas zawodów i transportu 

7. Zakwaterowanie : ( na koszt własny )  
 

* Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo Antoniego Chłapowskiego 

Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica – tel.061-2837556, fax.061-2839940 

*Agroturystyka „Na Plebani” w Jaszkowie Tel. 502657036 

*Hotel  Cztery Korony w Śremie Tel.061-2829150 

*Hotel Metropol , Śrem ,  Pl.20 Października 43 – tel. 61-2832160 

*Hotel Laskada , Śrem ,ul. Chełmońskiego 2 , tel.61-2841910 

*Villa Natura ,.Podrzekta 3 , 63-140 Dolsk  ,Tel.61- 2825253 lub 605552553 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I.    Na wszystkich etapach treningu i przygotowań 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. 

IV.    Należy  dołożyć  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  koniom  staranną  opiekę  po  

zakończeniu zawodów,  a  także  humanitarne  traktowanie  po  zakończeniu  kariery  

sportowej.  Dotyczy  to właściwej  opieki  weterynaryjnej  obrażeń  odniesionych  na  

zawodach,  spokojnej  starości, ewentualnie eutanazji. 

V.    PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 
 
 
 
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu  23.04.2018 – Ryszard Szymoniak 
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