
 
 

      PROPOZYCJE  
   SPORTOWEGO CZEMPIONATU POLSKI MŁODYCH KONI – KONKURS SKOKÓW LUZEM 

 
1. Miejsce Czempionatu: Hala SK Racot 
2. Termin Czempionatu:  19-20 marca 2021 – w przypadku dużej ilości zgłoszeń możliwość wydłużenia imprezy 

do 21 marca. 
3. Organizator: Klub Jeździecki Agro-Handel Śrem , Stajnia Olsza 
4. Współorganizatorzy: Stadnina Koni Racot, Stowarzyszenie Kraju Jumping Team, Tarant Events 
5. Komitet organizacyjny:  

• Jan Ludwiczak – Przewodniczący (Właściciel KJ Agro-Handel Śrem) 

• Andrzej Jęcz – Członek Komitetu (Prezes SK  Racot) 

• Łukasz Krajewski – Członek Komitetu (Stowarzyszenie Kraju Jumping Team) 

• Szymon Tarant – Członek Komitetu (Tarant Events) 

• Henryk Święcicki - Członek Komitetu  (Wielkopolski Związek Hodowców Koni). 
 

6. Komisja sędziowska w składzie: 

• Jarosław Lewandowski 

• Andrzej Matławski 

• Jacek Zagor 

• Marek Fimmel 
7. Patronaty: 

• Patronat  Honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Polski Komitet Olimpijski, Wojewoda Wielkopolski, 
Polski Związek Hodowców Koni 

• Patronat Medialny: Hodowca i Jeździec , portal Tylko Skoki , Gazeta Kościańska , TV Klin 
8. Uczestnicy:  W Czempionacie mogą brać udział konie trzy- i czteroletnie z paszportami polskimi lub 

zagranicznymi. Księgi stadne bez ograniczeń. 
 
9. Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie  przez  panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com do dnia 8 marca 

2021. 
 
10. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport PZHK lub zagraniczny z adnotacją o 

aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.                                                                                                       
11.  Konie będą oceniane w następujących klasach:  

• konie 3-letnie - rocznik 2018 (klacze, ogiery i wałachy)                                                 

• konie 4-letnie -  rocznik 2017 (klacze, ogiery i wałachy)  
12. Program: 

• Czwartek 18 marca: od 10.00 przyjazd koni, od 16.00 – zapoznanie koni z halą (w grupach według listy) 

•  Piątek 19 marca: od 8.00 skoki luzem – pierwszy konkurs. 

• Sobota 20 marca: od 9.00 skoki luzem – drugi konkurs – finałowy (dla 60% najlepszych koni w danej 
kategorii). Po każdej kategorii ogłoszenie wyników i wręczanie nagród honorowych. 

                                               
13. Zasady oceny: Oceny koni dokonuje 3 osobowa komisja powołana przez organizatorów. Komisja po 

prezentacji konia przedstawia oceny z krótkim komentarzem słownym. Po zakończeniu oceny wszystkich koni 

http://www.zawodykonne.com/


Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości w poszczególnych klasach. Wyniki oceny 
są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.                                               

• Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni.  

• Ocenie podlegają następujące elementy:  
 

o SKOKI LUZEM (oceniane podlegają: galop, odbicie, siła skoku, technika, elastyczność, ostrożność).  
Ocena Komisji - maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.). 
konie 3-letnie – maksymalna wysokość 125 cm                                            
konie 4-letnie  - maksymalna wysokość 135 cm 
 

• Do drugiego konkursu (Finału) awansuje 60% najlepszych koni z danej kategorii i wszystkie które, uzyskały 
taki sam wynik jak koń na pozycji odpowiadającej 60% koni startujących w konkursie pierwszym. W 
przypadku malej ilości zgłoszeń organizator może zwiększyć procent koni startujących w finale.  

• Na wynik końcowy składa się suma punktów z dwóch dni. 

• Jeżeli ogólna liczba punktów uzyskana przez dwa dni lub więcej koni jest taka sama, o miejscu konia 
decydują kolejno: ocena za skoki luzem,  wskazanie komisji.  

• Osoba odpowiedzialna za koordynację startu koni – Łukasz Krajewski – tel. 511 827 650 
 
14. Opłaty: 

Boks 200 PLN 
Boksy przygotowane będą na dzień przed terminem Czempionatu. 
Dowód wpłaty przesłać na adres:  stadninakoni@racot.pl do dnia 8 marca 2021 r.  
Dane do przelewu: Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o. , Racot , ul. Dworcowa 5,  
64-000 Kościan 
Nazwa banku  BS 12 8666 0004 0100 0970 2000 0001 
z dopiskiem Boks/  SCPMK – Skoki Luzem 2021.  
 
Opłata wpisowa 200 PLN 
Dowód wpłaty przesłać na adres: stajnia@agro-handel.com.pl  do dnia 8 marca 2021 r.  
Dane do przelewu: KLUB JEŹDZIECKI AGRO-HANDEL ŚREM , STAJNIA OLSZA , OLSZA 29 , 63-100 ŚREM  
Santander Bank Polska O/Śrem nr 10 1090 1405 0000 0000 4003 7578  
z dopiskiem Wpisowe/ SCPMK – Skoki Luzem 2021. 
 

15. Nagrody honorowe:  w każdej kategorii wiekowej będą wręczane na zakończenie finału czempionatu. 
  

• Puchary od I – V miejsca w każdej kategorii wiekowej, 

• Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla czempiona w każdej kategorii wiekowej, 

• Puchar PKOL –u  dla czempiona w każdej kategorii wiekowej, 

• Statueta SCPMK dla czempiona w każdej kategorii wiekowej, 

• Statuetki PZHK dla najlepszego konia polskiej hodowli, 

• Derki PZHK dla najlepszego konia polskiej hodowli, 

• Derki ufundowane przez firmę TORPOL dla czempiona w każdej kategorii wiekowej 

• Szarfy dla czempiona , I wiceczempiona , II wiceczempiona  w każdej kategorii wiekowej 

• VOUCHER  o wartości 1200 Euro netto na uznanie w księdze AES dla najlepszego ogiera w każdej kategorii 
wiekowej (Fundator AES- Joanna Rosicka-Tyszko) 
 

 
 

16. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione 
mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania 
Czempionatu. 

17. KONTAKT 

• Klub Jeździecki Agro-Handel Śrem , Stajnia Olsza – 607 076 511 , 602 405 857 
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