
 

 

PROPOZYCJE 

ZAWODY TOWARZYSKIE I REGIONALNE 28-29.06 

 ROZPOCZĘCIE WAKACJI  

I INFORMACJE OGÓLNE : 

1.1 Miejsce rozgrywania zawodów :            Jakubowice k. Namysłowa 

       Kategoria:                                                               Zawody Regionalne w Skokach przez  Przeszkody 

       Termin:               28-29.06.2022 

1.2 Organizator:              Klub Jeździecki Osadkowski  sp. z o.o  

                46-113 Wilków 

                Jakubowice 36 

                Fax: 77 419 59 86 

               e-mail: zawody@kj-osadkowski.pl 

1.3 Komitet Organizacyjny: 

      Przewodniczący Komitetu  Organizacyjnego Zawodów:       Bogusław Polak 

      Dyrektor Zawodów:                 Agnieszka Olszewska  tel. 697203122 

      Biuro Zawodów:                                                               Paulina Weska  tel. 725131473 (kontakt sms lub po 17:00) 

      Szef Stajni:                  Arkadiusz Suczyński  tel. 78399302                                                      

 1.4 Gospodarz toru:                                           Magdalena  Konieczna                                                                                                                 

 1.5 Sędziowie:                                                                        

   Sędzia główny:                                                        Anna Wiśniewska- Rak  

   Sędzia OZJ:                               Natalia Gruszka 

   Sędzia:                                                                                 Małgorzata Rzepka  

Sędzia stylu:                                                                           Marcin Jońca 



                                                                                                  

   Komisarz :                                                                            Łukasz Małek 

   Lekarz Weterynarii:                                                           Angelika Orlewicz 

1.6 Spiker  zawodów:                                                          Andrzej Cieślak  

 1.7 Podkuwacz zawodów:                Marcin Biały  tel. 604285591 / Tomasz Cichocki 609366431 

                     

II WARUNKI OGÓLNE: 

Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ z uwzględnieniem wytycznych i regulaminów 

COVID-19 

III UDZIAŁ: 

  Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ/OZJ.  Zaproszeni zawodnicy zagraniczni.  

Aby zawodnik został dopuszczony do startu  w zawodach musi posiadać aktualne dokumenty zgodne z 

wytycznymi PZJ/OZJ. Jeżeli zawodnik posiada braki w badaniach lekarskich / polisach OC proszony jest o 

załączanie skanów dokumentów przy swoim zgłoszeniu na zawodykonne.com  ( nowa opcja na panelu) 

IV WARUNKI TECHNICZNE 

4.1. Zawody otwarte:  podłoże-  piasek kwarcowy, 60x80 m 

4.2. Rozprężalnia: podłoże-  piasek kwarcowy, 30x 60 m  

 

V WARUNKI UDZIAŁU: 

                        a)zawodnicy – na koszt własny, 

                        b)luzacy – na koszt własny, 

                        c) konie – koszt transportu pokrywają delegujący. 

Zawody rozgrywają się na terenie Ośrodka Jakubus. Na terenie centrum hotelowego i hipodromu  psy 

muszą poruszać się na smyczy. Za wszystkie szkody, oraz zakłócenia w przebiegu zawodów wyrządzone 

przez czworonogi odpowiada ich właściciel.  

 

 

VI  ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

6.1  Zgłoszenia zawodników i  koni należy przesyłać w terminie do dnia 21.06.2021r.  



Prosimy o zgłaszanie się przez panel zgłoszeniowy zawodów na www.zawodykonne.com  

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjętych koni. 

 

6.2 Opłaty 

Opłata za udział w zawodach (2 dni)  1 konia z boksem:  500 zł  

Opłata za udział w zawodach (2 dni) 1 konia bez boksu: 350 zł 

W pierwszej kolejności przyjmowane są konie startujące w 2 dniach zawodów,  opłata za 1 dzień startów  

to odpowiednio 260zł i 180 zł.  

Opłaty zawierają wszystkie opłaty startowe, utylizacje odpadów i  obornika, oraz  5 zł od konia przekazywane 

na fundusz OZJ 

Przyłącze prądu:  200 zł/ zawody  

Trociny: 60 zł za kostkę- zaznaczenie opcji trociny oznacza naliczenie opłaty 120 zł od boksu ( 2 kostki )  

 

Prosimy o dokonanie całości wpłat i przekazaniu potwierdzenia wpłaty na mail zawody@kj-osadkowski.pl   po 

wstępnym zaakceptowaniu zgłoszenia. Po zamknięciu terminu zgłoszeń i  zaakceptowaniu zgłoszenia opłaty 

za zawody nie będą zwracane. ( w przypadku braku odpowiedniej  wpłaty i wykreślenia konia ze startów 

zawodnik zobowiązany jest również do uregulowania należności przed kolejnymi zawodami) 

Prosimy o sumienne dokonywanie opłat przelewem- Księgowość na miejscu zawodów będzie działać jedynie 

w ograniczonym zakresie.  

W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT , 

O chęci otrzymania faktury VAT , proszę poinformować przed dokonaniem przelewu – najlepiej poprzez 

zaznaczenie odpowiedniej ikonki przy dokonywaniu zgłoszenia  na portalu zawodykonne.com i wpisanie 

danych 

W przeciwnym razie wystawienie faktury nie będzie możliwe. 

 

Dane do przelewu:  

Klub Jeździecki Osadkowski sp. z o.o  Idzikowice 3a, 46-113 Wilków 

nr konta:  ING Bank Śląski SA  96 1050 1575 1000 0090 3015 5205 

Tytuł przelewu: ZR Czerwiec2,  Nazwisko zawodnika, imiona  lub liczba koni 

 

Listy startowe na zawody przygotowywane są na podstawie zgłoszeń z panelu Zawodykonne.com 



Prosimy dokonywać zgłoszeń na oba dni zawodów – będzie możliwość korekty zgłoszeń w sposób 

elektroniczny – poprzez Wasze konto na zawodykonne.com ( rubryka moje zawody- zapisy na następny 

dzień) oraz laptop przed biurem zawodów do godz. 18:00 dnia poprzedzającego 

Za każdą zmianę na listach startowych dokonaną później niż ww. terminie pobierana będzie opłata w 

wysokości 20.00zł. 

W miarę możliwości zabierzcie ze sobą siano – nasze siano powoli się kończy i nie możemy zagwarantować, 

że każdy bal będzie idealnej jakości   

VII DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE: 

7.1. Wymagana dokumentacja koni: 

          Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia, aktualną licencję. 

                Bez w / w dokumentów konie nie będą dopuszczone do startu. 

 

7.2. Dokumentacja dla Klubów / Sekcji i zawodników :                          zgodna z wymaganiami  PZJ 

VIII RÓŻNE: 

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki  i kradzieże. 

8.2. Zapraszamy do rezerwacji noclegów w hotelach na terenie obiektu: 

     www.jakubus.pl    jakubus@jakubus.pl    tel:  728 546 001 

 

IX PROGRAM ZAWODÓW :     

Dzień pierwszy:  Wtorek,  28.06, godzina rozpoczęcia 08:00 

Konkurs nr 1:  ZT Pierwszego skoku - Krzyżaki i małe stacjonaty, dokładności bez rozgrywki    art.238.1.1 

Konkurs nr 2: ZT Klasa Mini LL (do 60cm) z trafieniem w norme czasu, aneks 5 reg. B.  

Konkurs nr 3: ZT Klasa LL (do 80cm) z trafieniem w norme czasu, aneks 5 reg. B.  

Konkurs nr 4: Klasa L (100cm)   dokładności bez rozgrywki   art.238.1.1 

Konkurs nr 5: Licencyjny – z oceną stylu jeźdźca 

Konkurs nr 6: Klasa P (110cm)  zwykły, art. 238.2.1 

Konkurs nr 7: Klasa N (120cm)  zwykły, art. 238.2.1 

Konkurs nr 8: Klasa C (130cm) dwufazowy, art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 9: Klasa CC (140cm) dwufazowy, art. 274.1.5.3 

 



 

 Dzień drugi: Środa, 29.06, godzina rozpoczęcia 8:00 

Konkurs nr 10:  ZT Pierwszego skoku - Krzyżaki i małe stacjonaty, dokładności bez rozgrywki    art.238.1.1 

Konkurs nr 11: ZT Klasa Mini LL (do 60cm)  z trafieniem w norme czasu, aneks 5 reg. B.  

Konkurs nr 12: ZT Klasa LL (do 80cm) z trafieniem w norme czasu, aneks 5 reg. B 

Konkurs nr 13: Klasa L (100cm)   dokładności bez rozgrywki   art.238.1.1 

Konkurs nr 14: Klasa P (110cm)  dwufazowy, art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 15: Klasa N (120cm)  dwufazowy, art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 16: Klasa C (130cm)  zwykły, art. 238.2.1 

Konkurs nr 17: Klasa CC (140cm)  zwykły, art. 238.2.1 

 

Nagrody:   PULA NAGRÓD  3 000  ZŁ   + ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE 

KONKURS PIERWSZEGO SKOKU PAMIĄTKOWE UPOMINKI DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 

KLASA MINI  LL I LL  NAGRODY RZECZOWE 

KLASA L FLOTS 

KLASA P  NAGRODY RZECZOWE 

KLASA N 200 zł 150 zł 100 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

KLASA C  250 zł 200 zł 100 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

KLASA CC 200 zł      

 

Konkurs klasy CC odbędzie się w przypadku zapisania się do niego min. 3 koni . 

 W konkursach z trafieniem w normę czasu klasyfikowane są oba przejazdy.  

W KONKURSACH KLASY L BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ SKOCZENIA ROWU TYPU LIVERPOOL  JAKO PRZESZKODY 

ALTERNATYWNEJ  

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

 

•      Propozycje zatwierdzone przez Opolski Związek Jeździecki dn.   

 

 

 



Pozdrawiamy -  Ekipa KJ Osadkowski   

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o 

przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane 

współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 

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. 


