
PROPOZYCJE 

REGIONALNE  ZAWODY  KONNE  W  SKOKACH PRZEZ  PRZESZKODY 

V Etap z cyklu Turniej Nadziei Olimpijskich i Orła Białego 

Olsza, 08-09 sierpnia 2020 r. 

 

1. Zawody rozgrywane są w ramach cyklu Turniej Nadziei Olimpijskich i Orła Białego. Pula nagród za 
cały cykl TNOiOB w kategoriach: Profi (klasy N i C) – 52 500  zł plus nagroda główna samochód 
KIA, Amator (klasy L, L1, P ) – 11 800 zł plus skuter i zestaw mebli. Regulamin i kalendarz 
rozgrywek 2020 dostępny na stronie www.kjagrohandel.pl 

2. Organizator  - K.J. AGRO-HANDEL  Śrem , Stajnia Olsza  
3. Termin  zawodów – 08-09 sierpnia 2020 
4. Uczestnicy – kluby i zawodnicy zarejestrowania w PZJ i wojewódzkich związkach jeździeckich. 
5. Miejsce  zawodów – Olsza , gm. Śrem 
6. Rozpoczęcie  zawodów – godzina będzie podana po zamknięciu listy zgłoszeń.  
7. Plac konkursowy – Arena A – 60 na 90 piasek kwarcowy i system Ebbe und Flut. Arena B 42 na 83 

piasek kwarcowy. 
8. Termin zgłoszeń – do 05.08.2020 r tylko i wyłącznie przez panel zgłoszeniowy 

www.zawodykonne.com 
9. Osoby oficjalne: 

▪ Dyrektor  organizacyjny  zawodów : Jan Ciesielski ( 602122034) 
▪ Sędzia główny: Bartosz Mikołajczak    
▪ Sędzia WZJ:  Justyna Olszak  
▪ Sędzia: Tomasz Busz   
▪ Komisarz: Zuzanna Ostańska, Anna Śmiałowska 
▪ Gospodarz toru: Maciej Głuszek  
▪ Lekarz weterynarii: Michał Stanisławiak ( 602731064)  

10. Program  zawodów i nagrody  
Klasa Art. Pula 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

I dzień - sobota 

LL 238.1.1  

L* 238.1.1 Od  I do V miejsca – nagrody rzeczowe  

L1* 274.1.5.3      500 zł       250 zł       150 zł       100 zł            

P* 269.5   1 500 zł       500 zł       350 zł       250 zł       150 zł       100 zł          50 zł          50 zł          50 zł  

N** 274.1.5.3   2 000 zł       600 zł       500 zł       300 zł       200 zł       200 zł       100 zł          50 zł          50 zł  

C** 238.2.1   2 500 zł       800 zł       600 zł       400 zł       300 zł       200 zł       100 zł          50 zł          50 zł  

II dzień - niedziela 

LL 238.1.1  

L* 238.1.1 Od  I do V miejsca – nagrody rzeczowe  

L1* 274.1.5.3   1 500 zł       500 zł       350 zł       250 zł       150 zł       100 zł          50 zł          50 zł          50 zł  

P* 274.1.5.3   2 500 zł       800 zł       600 zł       400 zł       300 zł       200 zł       100 zł          50 zł          50 zł  

N** 238.2.1   3 000 zł    1 000 zł       700 zł       500 zł       300 zł       200 zł       100 zł       100 zł       100 zł  

C** 274.1.5.3   6 500 zł    2 000 zł    1 500 zł    1 000 zł       800 zł       600 zł       300 zł       200 zł       100 zł  

http://www.zawodykonne.com/


 
*- konkursy zaliczane do TNOiOB w kategorii Amator 

**- konkursy zaliczane do TNOiOB w kategorii Profi 

 

 

11. Opłata wpisowa (liczy się najwyższa klasa w jakiej startuje koń) 
 

Dwa dni startów z boksem: 

Konkurs LL – 500 zł/ koń  

Kategoria Amator – 500 zł/koń 

Kategoria Profi – 600 zł/koń 

Jeden dzień startów bez boksu: 

Konkurs LL – 150 zł / koń 

Kategoria Amator – 150 zł/koń 

Kategoria Profi – 200 zł/koń 

Biuro zawodów: 607076511 

W przypadku zgłoszeń z boksem do dnia 05.08.2020 r  ( środa ) , należy dokonać przelewu 250  zł od konia , w 

przypadku zgłoszeń bez boksu należy dokonać przelewu 100 zł od koniai przesłać dowód na adres: stajnia@agro-

handel.com.pl 

Dane do przelewu:  

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

SANTANDER BANK POLSKA  10 1090 1405 0000 0000 4003 7578 

z dopiskiem ZR 8-9.08.2020  r.  i nazwisko zawodnika i nazwy koni 

W związku ze zmianą przepisów  od 01.01.2020r osoby, które chcą otrzymać Fakturę Vat, proszone są o dopisanie 

numeru NIP w tytule przelewu, oraz przesłanie informacji na adres email: stajnia@agro-handel.com.pl.  

Po wystawieniu paragonu, nie ma możliwości wystawienia faktury Vat. 

 

W przypadku braku wpłaty w określonym terminie organizator nie przyjmie zgłoszenia. 

▪ Boksy będą przygotowane od piątku  07.08.2020 r.  od godz. 14.00 
▪ Pierwsza ściółka słoma , za trociny dopłata 60  zł 
▪ Przyłącze do prądu – 150   zł zawody (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) 
▪   

  W przypadku stwierdzenia podłączenia się do prądu bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu  
  Organizator pobierze stosowne opłaty w podwójnej wysokości.  

 

▪ Opłaty  nie podlegają zwrotowi po wycofaniu się konia po terminie zgłoszeń ostatecznych. 
▪ Organizator może skrócić termin zgłoszeń.  

 

12. Wyżywienie i zakwaterowanie - na koszt własny 
▪ Wyżywienie punkt gastronomiczny na terenie zawodów 
▪ Zakwaterowanie 

o Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo Antoniego Chłapowskiego 
o Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica – tel.061-2837556, fax.061-2839940 

mailto:stajnia@agro-handel.com.pl
mailto:stajnia@agro-handel.com.pl
mailto:stajnia@agro-handel.com.pl


o Agroturystyka „Na Plebani” w Jaszkowie Tel. 502657036 
o Hotel  Cztery Korony w Śremie Tel.061-2829150 
o Hotel Metropol , Śrem ,  Pl.20 Października 43 – tel. 61-2832160 
o Hotel Laskada , Śrem ,ul. Chełmońskiego 2 , tel.61-2841910 
o Villa Natura ,.Podrzekta 3 , 63-140 Dolsk  ,Tel.61- 2825253 lub 605552553 
o Agroturystyka Kmiecikówka, Lubiatówko tel. 608664633  

 

 

13. Inne: 
▪ Sprawdzanie dokumentów  - 30 min przed rozpoczęciem zawodów.  
▪ Zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu listy)za zgodą sędziego głównego 40  zł. 
▪ Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w równowartości 200  zł 
▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.  
▪ Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia  terminu zgłoszeń w przypadku 

przekroczenia limitu zgłoszonych koni 
▪ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące 

mieć miejsce podczas zawodów i transportu 
 

 

 

 

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 23.07.2020 – Ryszard Szymoniak 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


