
BOSMA JUMP MEETING 23.08.2020 
ZAWODY REGIONALNE 

GRAND PRIX KJ FIMMEL TEAM 

 

1. Organizator: 
Bosma Group Europe Automotive Solutions Sp. z o.o. 
ul. Głogowska 16, 60-734 Poznań  
KRS: 0000415969 
NIP:  7792404804 
REGON: 302076720 
Email: office@bosma-group.eu 
Fanpage: Bosma Jump Meeting 

 
2. Komitet Organizacyjny: 

Jacek Stawicki (tel. +48 600 989 599) 
Marek Fimmel (tel. +48 600 880 667 ) 
 
 

3. Miejsce Zawodów / warunki techniczne: 
 
Miejsce : 
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 
ul. Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa k/Poznania 
 
Parkur: plac otwarty, wymiary 80x45m, podłoże – trawa. 
Rozprężalnia: plac otwarty, wymiary 45x30m, podłoże – trawa. 
 
Przeszkody, pomiar czasu, tablica świetlna, nagłośnienie, spiker: 
TARANT EVENTS 
 
 

4. Termin Zawodów:  

23 sierpień 2020 (niedziela). Zawody odbędą się  po Zawodach Towarzyskich o 
Puchar Wójta Gminy Komorniki. Ostateczna godzina rozpoczęcia będzie podana do 
21 sierpnia 2020 roku, za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej 
www.zawodykonne.com oraz na Fanpage Bosma Jump Meeting 

  



 
5. Komisja sędziowska:  

 
Sędzia główny: Grzegorz Jaroszewski 
Sędzia WZJ: Zuzanna Ostańska 
Sądzia pomocniczy: Piotr Sokołowski 
Komisarz: Anna Śmiałowska 
Gospodarz toru: Szymon Tarant 

 
 

6. Program Zawodów 
 

 
Zawody Regionalne GRAND PRIX KJ Fimmel Team  
Konkurs  R1 – L dwufazowy – Art. 274.5.3 
Konkurs  R2 – P zwykły – Art. 238.2.1 
Konkurs  R3 GRAND PRIX KJ FIMMEL TEAM – N zwykły z rozgrywką – Art. 238.2.2 
 
 

 
7. Zgłoszenia / Opłaty  

 
Zgłoszenia zawodników: platforma www.zawodykonne.com 
Termin zgłoszeń: do 20 sierpnia 2020 roku 
 
Organizator pobiera opłaty: 
Startowe: konkurs (R1, R2, R3): 60 zł. 
 
Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora  
02 1050 1520 1000 0090 3121 6055 do dnia 20 sierpnia 2020 roku.  
 
Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać na adres mailowy Zawodów 
office@bosma-group.eu 
 
 

  



8.  Nagrody 
 

We wszystkich konkursach za miejsce 1-3 : PUCHAR  
We wszystkich konkursach za miejsce 1-8 : Pamiątkowe Flots 

 
Zawody Regionalne - GRAND PRIX KJ Fimmel Team. Pula nagród – 22.500 zł  
 

 I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce VI miejsce 
R 1 2000 zł 

(Voucher LECH 
VIP dla 2 osób 
wartość 1000 zł, 
Bony płatnicze 
Sodexo wartość 
1000 zł)  

800 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

600 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

400 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

200 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

100 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

R 2 2500 zł 
(Voucher LECH 
VIP dla 2 osób 
wartość 1000 zł, 
Bony płatnicze 
Sodexo wartość 
1500 zł)  

1200 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

900 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

600 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

300 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

100 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

 R3 
GRAND 

PRIX 
KJ 

FIMMEL 
TEAM 

8000 zł 
(PAKA 
JEŹDZIECKA LETS 
RIDE o wartości 
5000 zł, Voucher 
LECH VIP dla 2 
osób wartość 
1000 zł, Bony 
płatnicze Sodexo 
wartość 2000 zł 

1700 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

1400 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

1000 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

500 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

200 zł 
 
Bony płatnicze 
Sodexo 

 
9. Dodatkowe informacje:  

 
1. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ. Dlatego 

zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z tymi przepisami. 
2. Organizator przewiduje dopuszczenie do Zawodów nie więcej niż 120 koni. 
3. Zgłoszenia zawodników jedynie poprzez platformę www.zawodykonne.com 
4. Rozpoczęcie Zawodów – godzina będzie podana po zamknięciu listy zgłoszeń, na 

platformie www.zawodykonne.com oraz na Fanpage Bosma Jump Meeting 
5. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenie po terminie - opłaty za starty na miejscu 

w biurze zawodów x 2. 
6. Sprawdzanie dokumentów zawodnika/konia – najpóźniej 30 minut przed 

planowanym konkursem w którym zawodnik/koń bierze udział. 
7. Organizator nie zapewnia boksów dla koni na czas trwania Zawodów.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Zawodów, jak i 

odwołania Zawodów z powodu złej pogody. 
9. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne Zawodów 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże, i inne zdarzenia 

losowe zarówno w trakcie trwania Zawodów jak i w czasie przejazdów na Zawody i 
z Zawodów. 



11. Dojazd i transport koni na własny koszt. 
12. Organizator zapewnia bezpłatne miejsce postoju dla koniowozów i przyczep dla 

koni. 
13. Zgłaszając się ̨na Zawody, zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku i danych osobowych bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub 
liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach 
na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach 
komunikacji, na stronach internetowych itp.  

14. Na terenie Zawodów psy mogą być prowadzane wyłącznie na smyczy. Każdy 
właściciel psa ma obowiązek posprzątania po swoim czworonogu. Kara za nie 
wypełnienie tych obowiązków wynosi 300 zł. 

15. Dodatkowe informacje dotyczące Zawodów można uzyskać pod adresem 
mailowym: office@bosma-group.eu lub telefonicznie: Jacek Stawicki (tel. 
+48 600 989 599) Marek Fimmel (tel. +48 600 880 667 ) 

 
10. Kodeks postępowania z koniem  

 
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport 
jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak 
również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi 
być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być 
podporządkowane celom komercyjnym.  
Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być 
stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych 
metod treningowych, kucia, obrządzania oraz transportu.  
Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się 
dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się 
to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po 
operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.  
Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na 
hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, 
zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.   
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom opiekę po starcie w 
zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery 
sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych 
szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości.  
FEI zobowiązuje osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na 
wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 

 
 
 
Propozycje zostały zatwierdzone przez WZJ w dniu 07.07.2020 – Ryszard Szymoniak  


