
 1 

Regulamin Turnieju Nadziei Olimpijskich i Orła Białego 
(na sezon 2020) 

 
& 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem cyklu Turniej Nadziei Olimpijskich i Orła Białego (dalej TNOiOB) jest 

KJ Agro-Handel Śrem (dalej organizator). 
2. W cyklu zawodów TNOiOB mogą brać udział zawodnicy polscy i zawodnicy 

zagraniczni spełniający warunki PZJ uczestnictwa w zawodach regionalnych na terenie 
Polski. 

3. Definicje: 
3.1 Etap TNOiOP – zawody regionalne podczas, których rozgrywane są konkursy 

kwalifikacyjne TNOiOP. 
3.2 Konkurs kwalifikacyjny TNOiOB – każdy z konkursów danej kategorii zaliczany 

do klasyfikacji TNOiOB rozegrany podczas etapów TNOiOB,  
3.3 Finał TNOiOB – ostatnie z zawodów cyklu, podczas których rozgrywane są 

konkursy półfinałowe i finałowe poszczególnych kategorii. 
3.4 Klasyfikacja TNOiOB - rankingi po każdym etapie TNOiOB. 
3.5 Klasyfikacja  TNOiOB przed zawodami finałowymi - rankingi po zakończeniu 

konkursów kwalifikacyjnych. 
3.6 Klasyfikacja końcowa TNOiOB – rankingi po zawodach finałowych. 

4. Niniejszy regulamin oraz rankingi TNOiOB publikowane będę na stronie internetowej 
www.kjagrohandel.pl 

5. Kategorie:  
5.1 Profi – rozgrywana w konkursach klas N i C. Uczestnictwo zgodnie z przepisami 

PZJ uprawniającymi do startu w danej klasie konkursu. 
5.2 Amator – na poziomie klas L, L1 i P. Uczestnictwo zgodnie z przepisami PZJ 

uprawniającymi do startu w danej klasie konkursu. Z rywalizacji wyłączeni są 
zawodnicy posiadający II lub wyższą licencją PZJ w skokach.  

 
6. Etapy i Finał TNOiOB odbywają się w randze ZR z pulą nagród 20 000 PLN. Zawody 

rozgrywane są w formule dwudniowej. Zawody muszą być przeprowadzone, a nagrody 
muszą być rozpisane na konkursy zgodnie z programem i parametrami konkursów 
(Aneks 1). W wyjątkowych przypadkach program można skrócić do jednego dnia. 
Wtedy obowiązuje pula nagród z konkursów na drugi dzień. 
 

7. W wyjątkowych przypadkach można odwołać maksymalne jeden z zaplanowanych na 
dany sezon Etapów.  
 

 
& 2 Konkursy kwalifikacyjne 

 
1. Konkursami kwalifikacyjnym do TNOiOB w kategorii Profi są konkursy klas N,  C 

rozgrywane podczas każdego Etapu TNIiOB. Zawodnik w każdym konkursie może 
startować na dowolnej ilości koni. Do klasyfikacji TNOiOB liczy się w każdym konkursie 
jeden najlepszy wynik zawodnika.  

2. Konkursami kwalifikacyjnym do TNOiOB w kategorii Amator są konkursy klas L, L1 i P 
rozgrywane podczas Etapu TNOiOB. Zawodnik w każdym konkursie może startować 
na dowolnej ilości koni. Do klasyfikacji TNOiOB liczy się w każdym konkursie jeden 
najlepszy wynik zawodnika.  

3. Konkursy kwalifikacyjne w kategorii Amator mogą mieć charakter otwarty i mogą w nich 
startować pary nie liczące się do finału TNOiOB. 

4. Kolejność startu. W konkursach kwalifikacyjnych zawodnicy startują w kolejności 
ustalonej w drodze losowania. W przypadku startu zawodnika na kilku koniach pozycje 
na liście rozstawiane są optymalnie. 
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5. Punktacja (według miejsc zawodników po usunięciu wyników gorszych koni i wyników 
zawodników nie uprawnionych do rywalizacji w danej kategorii lub w danym konkursie 
finałowym). 
 
Kategoria Profi* 

Miejsce/Klasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

N 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

C 40 34 30 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

Kategoria Amator** 

Miejsce/Klasa 1. 2. 3.  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

L  1 miejsce 5 punktów 

L1 20 17 15  13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

P 20 17 15  13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
*W kategorii Profi konkursy finałowe rozgrywane są na poziomie N1, C1 

**W kategorii Amator konkursy finałowe rozgrywane są na poziomie L, L1 i P1 
 

 
6. Punkty z konkursów w danym etapie są zawodnikowi sumowane i w ten sposób 

powstaje wynik etapu dla danego zawodnika. 
 

& 3. Zawody finałowe 
1. Klasyfikacja zawodników przed zawodami Finałowymi tworzona jest na podstawie 

rozegranych konkursów kwalifikacyjnych. Każdemu zawodnikowi w każdej kategorii 
liczą się wyniki z 3 etapów, w których uzyskali największą liczbę punktów 
bonifikacyjnych. 

2. Na zawody finałowe składają się konkursy półfinałowe rozgrywane pierwszego dnia i 
konkursy finałowe rozgrywane drugiego dnia. 

3. W zawodach finałowych może wziąć każdy zawodnik który w dotychczasowym 
rankingu zdobył co najmniej 1 punkt bonifikacyjny. W konkursach finałowych każdy 
zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni. Do klasyfikacji TNOiOB liczy się 
lepszy wynik zawodnika. 

4. Kolejność startu. W konkursach półfinałowych finałowych zawodnicy startują w 
kolejności ustalonej w drodze losowania. W przypadku startu zawodnika na kilku 
koniach pozycje na liście rozstawiane są optymalnie. 

5. Konkursy półfinałowe rozgrywane są na tych samych zasadach co konkursy 
kwalifikacyjne. Punkty bonifikacyjne liczone jak w pkt. & 2 punkt 5. Punkty z konkursów 
półfinałowych są zawod274.1.5.3274.1.5.3nikowi sumowane i w ten sposób powstaje 

wynik półfinału dla danego zawodnika. 
6. Konkursy finałowe rozgrywane są na tych samych zasadach co konkursy 

kwalifikacyjne z podniesieniem klas konkursów w kategorii profi do N1 i C1 (dla C1 
zmiana art. na 238.2.2), a w kategorii Amator do P1. Punkty bonifikacyjne liczone jak 
w & 2 punkt 5 z mnożnikiem 1,5. Punkty zdobyte przez zawodnika w konkursach 
finałowych w danej kategorii są sumowane i w ten sposób powstaje wynik finału. 

7. Konkursy półfinałowe i finałowe mogą mieć charakter otwarty i mogą w nich startować 
pary nie liczące się do finału TNOiOB.  

8. Po zawodach finałowych tworzony jest klasyfikacja końcowa, w której wszystkim 
zawodnikom do punktów zgromadzonych w etapach (zgodnie z &3, pkt. 1) dodaje się 
punkty bonifikacyjne zdobyte w konkursach półfinałowych i konkursach finałowych. W 
przypadku równej sumy punktów bonifikacyjnych o zajętym miejscu decyduje większa 
liczba punktów zdobytych w konkursach finałowych. Jeśli to nie przynosi 
rozstrzygnięcia to: w przypadku kategorii Profi liczy się wyższe miejsce zajęte podczas 
finału w klasie C1, dalej w N1. W przypadku kategorii Amator wyższe miejsce zajęte 
podczas finału w klasie P1, dalej L1. 

9. Nagrody za klasyfikację końcową przyznawane są zgodnie z tabelą z Aneksu 2. 
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10. Bezpośrednio po konkursach finałowych 30 sierpnia 2020 zostaną ogłoszone 
nieoficjalne wyniki Turnieju Nadziei Olimpijskich i Orła Białego 2020 oraz zostanie 
przeprowadzona ceremonia dekoracji i honorowe wręczenia nagród za cykl TNOiOB 
2020. Ewentualne reklamacje co do rankingu TNOiOB 2020 można składać do godziny 
24.00 30 sierpnia 2020 na maila stajnia@agro-handel.com.pl. Reklamacje po tym 
terminie nie będą rozpatrywane. Oficjalne wyniki TNOiOB 2020 zostaną opublikowane 
na stronie www.kjagrohandel.pl do godziny 24.00 31 sierpnia 2020. Po tej publikacji 
nastąpi przekazanie nagród rzeczowych i finansowych. Nagrody finansowe będą 
przelane na wskazane konto w terminie do 14 dni po zawodach finałowych TNOiOB. 

 
 

 
& 8. Pozostałe 

 

1. W sprawach nie rozstrzygniętych decyzję podejmuje organizator.  
 

Aneks 1 
Program zawodów (etapów i finałów) i podział nagród TNOiOB. 

 

Klasa Art. Pula 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

I dzień 

L* 238.1.1   

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*** 

L* 238.1.1   

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 
/238.2.2   6 500 zł    2 000 zł    1 500 zł    1 000 zł       800 zł       600 zł       300 zł       200 zł       100 zł  

 
*- konkursy zaliczane do TNOiOB w kategorii Amator 
**- konkursy zaliczane do TNOiOB w kategorii Profi 
*** - W kategorii Profi konkursy finałowe rozgrywane są na poziomie N1, C1 (238.2.2. zwykły z rozgrywką), a 
kategorii amator konkursy finałowe rozgrywane są na poziomie L, L1 i P1. 

 
 
Do programu zawodów organizator może dodać konkursy inne konkursy w ramach zawodów 
ZR i/lub ZT. 
 

Aneks 2 
Nagrody za klasyfikację końcową TNOiOB 

 
Kategoria Profi - pula 52 500 zł plus samochód marki KIA 

miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

nagroda 

Samochód 
cena 
katalogowa 
39 990 zł 15 000 zł 10 000 zł 7 000 zł 5 000 zł 4 000 zł 
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miejsce 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

nagroda 3 500 zł 2 500 zł 2 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 1 000 zł 

 
Kategoria Amator - pula 11 800 zł + skuter i zestaw mebli 

miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

nagroda 

Skuter - cena 
katalogowa 
6 000 zł 

Meble 
wypoczynkowe 
KAMA – cena 
katalogowa 
3 500 zł 3 000 zł 2 000 zł 1 500 zł 1 200 zł 

miejsce 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

nagroda 1 000 zł 800 zł 700 zł 600 zł 500 zł 500 zł 

 
Razem 64 300 zł plus nagrody rzeczowe o wartości około 49 900 zł brutto 
 
Od nagród finansowych powyżej 2 000 zostanie potracony podatek dochodowy (10%). Od 
nagród rzeczowych podatek płaci zdobywca nagrody. 
 

Aneks 3 
Kalendarz zawodów TNOiOB 2020 

 
1 Etap – 06-07. 06. 2020 
2 Etap – 04 -05. 07. 2020 
3 Etap – 11 - 12. 07.2020 
4 Etap – 01 - 02. 08. 2020 
5 Etap – 8-9. 08. 2020 

Finał 29-30. 08. 2020 
 

 


