
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE 

Mikołajkowe Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody  

05.12.2021r. 

Dane organizatora  

Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” Opole, 

ul. Wrocławska 172, 45-836 Opole 

Tel. 77 457 23 31 lub 609 250 754 

www.ostroga.opole.pl / biuro@ostroga.opole.pl 

Dyrektor zawodów / biuro zawodów :  Patrycja Dębowska tel. 782 901 132 

Obsługa medyczna:    Medyk Pol 

 

Osoby oficjalne: 

Sędzia Główny     Anna Młyńczyk 

Sędzia WZJ    Mateusz Mrugała 

Członek Komisji Sędziowskiej  Małgorzata Rzepka 

Komisarz    Ewelina Tokarczyk 

Gospodarz toru    Marek Cichecki 

Lekarz weterynarii zawodów  Monika Rychlikowska tel. 512 596 218 

 

http://www.ostroga.opole.pl/
mailto:biuro@ostroga.opole.pl


 

Warunki techniczne: 

Arena konkursowa:    Hala o wymiarach 25x60m, podłoże kwarcowe 

Rozprężalnia    Hala o wymiarach 18x40m 

Otwarcie stajni    03.12.2021r. godz: 12:00 

Zamknięcie stajni   05.12.2021r. godzinę po zakończeniu ostatniego konkursu 

Kontrola dokumentów:   Przed zawodami, jak niżej. 

Skany brakujących dokumentów – badania (także te, które utraciły ważność po 7.03.2020), 

ubezpieczenie, zgoda rodziców należy przesłać najdalej do piątku – 03.12.2021r. do godz. 20:00 na 

adres biuro@ostroga.opole.pl , w tytule wpisując „ZR OPOLE, imię i nazwisko zawodnika”. 

Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w sprawie warunków organizacji 

zawodów jeździeckich w Polsce w związku z Covid-19 oraz wytycznymi rządowymi 

 

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia 

Zgłoszenia     zawodykonne.com 

Termin zgłoszeń wstępnych:   1 grudnia 2021  

Termin zgłoszeń ostatecznych:   3 grudnia 2021 

     - 

Warunki uczestnictwa i finansowe 

Opłaty 

1. startowa      130zł (w tym 5zł na rzecz OZJ)  

2. antydopingowa zawody regionalne  10zł  

3. boks      250 od piątku 

200 sobota i niedziela 

150 niedziela 

4. zmiana na liście po jej opublikowaniu  20zł 

5. zgłoszenie po terminie     20zł 

6. kaucja za złożenie protestu   200zł 

7. licencja jednorazowa regionalna konia*  40zł 

8. licencja gościnna Reg. zaw lub konia*  40zł 

*osoba wykupująca licencję jednorazową WZJ dla konia, automatycznie oświadcza, że jest właścicielem 

konia lub osobą przez niego upoważnioną do wykupienia licencji oraz udziału w zawodach  
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Prosimy o dokonywanie opłaty za wpisowe, boksy i antydoping przelewem po akceptacji zgłoszenia. 

Nie będzie możliwości opłat gotówką na terenie zawodów. 

W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT, o chęci otrzymania faktury, proszę poinformować przy 

zgłoszeniu przez zaznaczenie odpowiedniej rubryki podczas dodawania zgłoszenia na panelu: 

zawodykonne.com - gdzie należy także podać dane do faktury. W przeciwnym razie wystawienie faktury  

nie będzie możliwe.  

 

Sposób i warunki płatności:  

Przelewem na konto  

LKJ „Ostroga” 

Spółdzielczy Bank Rolników 50 8898 0003 2001 0000 3359 0001  

Prosimy o dokładny opis wpłat przelewem:  

Tytuł przelewu: HZRiT 05.12.2021, nazwisko zawodnika, imiona koni /ew. BOKS /ew. Faktura 

Celem rezerwacji boksu, po potwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora, należy dokonać opłaty. 

Potwierdzenie opłaty za boks należy przesłać na adres biuro@ostroga.opole.pl najpóźniej do dnia 

01.12.2021r. (środa). TYLKO BOKSY POTWIERDZONE I OPŁACONE BĘDĄ ZAREZERWOWANE! 

Liczba boksów ograniczona.  

 

W przypadku rezygnacji ze startów po terminie zgłoszeń wstępnych wszelkie dokonane opłaty nie będą 

zwracane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program zawodów i nagrody 

 

Niedziela 05.12.2021r. 

Nr. Klasa konkursu Wysokość Rodzaj Artykuł 

T1 Mini LL 60 Z trafieniem w normę czasu* Aneks 5  Regulamin B 

T2 Mini LL 80 Z trafieniem w normę czasu* Aneks 5  Regulamin B 

1 LL 90 Dokładności 238.1.1 

2 L 100 Zwykły 238.2.1 

3 P 110 Dwufazowy 274.1.5.3 

4 N 120 Dwufazowy 274.1.5.3 

5 C 130 Dwufazowy 274.1.5.3 

 

 Konkursy T1 i T2 - zawody towarzyskie 

* W konkursach „Z trafieniem w normę czasu” klasyfikacja będzie prowadzona w dwóch seriach 

 – A dla pierwszych przejazdów oraz B dla drugich przejazdów. 

 

 

Nagrody 

 

W przypadku gdy w konkursie udział weźmie mniej niż 10 koni, nagrody zostaną wypłacone następująco:  

- siedem do dziewięciu koni – nagrody za miejsca pierwsze, drugie i trzecie,  

- cztery do sześciu koni w konkursie - nagrody tylko za pierwsze i drugie miejsce,  

- poniżej czterech koni w konkursie - nagroda tylko za 1 miejsce, 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez OZJ dn. 22.11.2021 (Natalia Gruszka) 

Nr Klasa konkursu 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 

T1 Mini LL - seria A Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa 

T1 Mini LL - seria B Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa 

T2 Mini LL - seria A Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa 

T2 Mini LL - seria B Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa 

1 LL Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa 

2 L Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa 

3 P Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa Nagroda rzeczowa 

4 N Nagroda rzeczowa   

5 C Nagroda rzeczowa   


