
 

Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Region IV 
w skokach przez przeszkody 

7–8 czerwiec 2014 
 

Program zawodów: 

 

 

Sobota (7.06.2014) 

 

Konkurs nr 1 - I półfinał kuców (90 cm) – z oceną stylu jeźdźca 

Konkurs nr 2 - I półfinał koni (do 110 cm) – z oceną stylu jeźdźca 

Konkurs nr 3 - II półfinał kuców (90 cm) – z oceną stylu jeźdźca 

Konkurs nr 4 - II półfinał koni (do 110 cm) – z oceną stylu jeźdźca 

 

 

Niedziela (8.06.2014)  

 

Konkurs nr 5 - I nawrót finału kuce (95 cm) – dokładności – art. 238.1.2 

Konkurs nr 6 - I nawrót finału konie (115cm) – dokładności – art. 238.1.2 

Konkurs nr 7 - II nawrót finału kuce (95 cm) – dokładności – art. 238.1.2 

Konkurs nr 8 - II nawrót finału konie (115cm) – dokładności – art. 238.1.2 

 

 

Nagrody: 

 

FLOOTS, Puchary i nagrody rzeczowe 

 

Opłaty: 

 

Opłata za boks - 200 zł od każdego zgłoszonego konia  

Opłata wpisowa - 150 zł od każdego zgłoszonego konia  

Przyłącze do prądu – 100 zł za całe zawody (prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu) 

 

KONTO: 

Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo 

przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie  

ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno 

BZ WBK S.A. o/Leszno 14 1090 1245 0000 0000 2404 0389 

z dopiskiem: Olimpiada Młodzieży - B (z datą zawodów) 

 

Osoby oficjalne: 

Sędzia Główny: Stanisław Helak 

Sędzia WZJ: Tadeusz Szymoniak 

Sędziowie Stylu: Tadeusz Szymoniak, Jacek Pękalski, Piotr Krysman 

Szef Komisarz: Jolanta Raczak  

Komisarze: Weronika Raczak, Ewa Niestrawska 

Gospodarz Toru: Roman Sobkowiak 

Asystent Gospodarza Toru: Jacek Pękalski 

Lekarz weterynarii zawodów: Michał Ryszard Grundwald 



 
Sprawy organizacyjne: 

1. Parkur ziemny – piasek kwarcowy z włókniną JS-Grandi, rozprężalnia – piasek kwarcowy z 

włókniną WZS-Grandi. 

2. Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ – zawodnicy i konie. 

3. Wymagane aktualne badania koni i zawodników. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w 

trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. 

5. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych. 

6. Zgłoszenia wyłącznie na piśmie (fax, poczta, poczta elektroniczna, itp.) na 4 dni przed zawodami, 

tj. do wtorku do godz. 12.00 z dołączonym dowodem wpłaty wpisowego i za boksy. Powyższy 

termin przesyłania zgłoszeń i opłat wpisowego i za boksy dotyczy również zgłoszeń dokonywanych 

tylko na niedzielę. Należy dokonać wpłaty minimum 200 zł za konia z rezerwacją boksu lub 100 zł 

za konia bez boksu.   

Opłaty wpisowe oraz  za boksy  nie podlegają zwrotowi w wypadku rezygnacji ze startów w 

zawodach (niezależnie od przyczyny), zgłoszonej od wtorku po godzinie 12-tej. 

W przypadku braku wpłaty na koncie w odpowiednim terminie - opłaty za boksy i wpisowe 

opłacane na miejscu x 2. W przypadku nie przestrzegania ww. warunków możemy odmówić 

wzięcia udziału w zawodach. 

Na zgłoszeniu należy podać adres e-mail lub telefon kontaktowy osoby zgłaszającej. 

Fax 065 526-99-30, tel. 526-31-77 e-mail: wsmiz@wsmiz.edu.pl lub marlena.jozefczak@wp.pl  

7. W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach (jeździec, trener, luzak, 

właściciel konia) oraz konie mające wykupione boksy. 

8. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu –opłata 30 zł (nie dotyczy skreśleń) 

9. Losowanie kolejności startów eliminacji OOM – piątek godz. 18.00. 

10. Listy startowe na stronie internetowej od piątku – godz. 19.00 www.wsmiz.edu.pl/jks.html 

11. Zawodnik startujący w kategorii konie w niedzielę ma prawo startu w konkursie zawodów 

regionalnych koniem biorącym udział w eliminacji do OOM bez dodatkowych opłat.  

12. Noclegi - CENY DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:  

Hotel „Ach To Tu” (2,5 km) - tel/fax 65 526 99 40/41, tel. kom. 606-302-525,  

e-mail: hotel@achtotu.com.pl  

- pokój 1 osobowy - 90 zł  

- pokój 2 osobowy - 120 zł  

- pokój 3 osobowy - 160 zł  

- śniadanie (szwedzki stół) - 15 zł 

 

Hotel Sandro Silver (100 m) – tel. 65 526 99 15/28, e-mail: hotel@sandrosilver.pl  

- pokój 1 osobowy - 280 zł (ze śniadaniem) 

- pokój 2 osobowy - 360 zł (ze śniadaniem) 

- apartament – 450-500 zł dla dwóch osób (ze śniadaniem) 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 07.04.2014 – Ryszard Szymoniak 

ZAKAZ PRZYWOŻENIA PSÓW, ZAKAZ PALENIA NA HALI, ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH !!!! 

PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA KONIOWOZÓW, 

PRZYCZEP I TRAILERÓW. 
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