Zawody Regionalne i Towarzyskie
w Sportowych Rajdach Konnych

15.VII – 16.VII. 2016
Folwark Temeszów

klasa L - 20km - Towarzyski
klasa P - 40 km
klasa N - 80 km

Informacje ogólne
Termin zawodów: 15.07.2016 – 16.07.2016 (piątek-sobota)
Miejsce zawodów: Folwark Temeszów-Kuhailan Nejdy Stud, Temeszów 19,
gmina Dydnia
Organizator: Folwark Temeszów-Kuhailan Nejdy Stud,
tel;605141211 ,e-mail kuhailan@wp.pl
Odpowiedzialność organizatora: Organizatorzy nie ponoszą

odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i
innych wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Osoby oficjalne:
Komisja sedziowska
• Przewodniczący – Eulalia Michalik
• Sędzia WZJ – Grażyna Kańka
• Członkowie- Anna Hadała
Komisja Weterynaryjna:
• Przewodniczący- Jacek Kańka
• Jacek Sołtyski
• Wojciech Błachuciak
Lekarz zawodów – Jacek Sołtyski
-Gospodarz toru- Marcin Kozieł
-Delegat techniczny-Eulalia Michalik
-Obsługa medyczna - Zespół Ratownictwa Medycznego Caritas Dydnia
-podkuwacz – Wojciech Błachuciak tel: 516643134
Uczestnictwo:
Zawodnicy - zarejestrowani w PZJ/WZJ i posiadający aktualną licencję sportową
PZJ/WZJ oraz ważne badania i ubezpieczenie NNW.
Konie – aktualna licencja PZJ/WZJ, paszport PZJ lub Urzędowy oraz aktualne
szczepienia.
Zgłoszenia:
Termin przyjmowania zgłoszeń od 1 Maja do 12 Lipca 2016r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kuhailan@wp.pl Tel.komórkowy 605141211
PROGRAM ZAWODÓW:
15 Lipiec 2016r. (piątek)
godz. 18.oo - Przegląd weterynaryjny
godz. 19:00 - Odprawa techniczna – dokładne godziny startu zostaną podane na
odprawie technicznej
16 Lipiec 2016 r. (sobota)
godz. ok. 7.oo - Konkurs klasy N - dystans 80 km
Konkurs rozgrywany zgodnie z Regulaminem SRK obowiązującym w dniu rozgrywania
zawodów.
Bramki weterynaryjne: po 30 km (odpoczynek 30min.), po 60 km (odpoczynek 40

minut z rekontrolą) i na mecie.
godz. ok. 7.3o - Konkurs klasy P - dystans 40 km
Konkurs rozgrywany zgodnie z Regulaminem SRK obowiązującym w dniu rozgrywania
zawodów.
Bramki weterynaryjne: po 20 km (odpoczynek 30 min.) i na mecie
godz. ok. 10.3o - Konkurs klasy L - dystans 20 km - TOWARZYSKI
Konkurs rozgrywany zgodnie z Regulaminem SRK obowiązującym w dniu rozgrywania
zawodów.
godz. ok. 16:00 - Zakończenie zawodów oraz dekoracja zwycięzców.
Informacje o trasie:
Pętle o długości 20 km i 10 km. Trasa bardzo przyjemna, przebiega przez tereny łąk,
drogi polne i gminne, obszary leśne, możliwość tworzenia kałuż przy opadach deszczu,
trasy zawierają odcinki na drogach asfaltowych. Różnica wzniesień na pętli do ok. 150
m. Zasady rozgrywania konkursów zgodne z Regulaminem Sportowych Rajdów
Konnych 2016 roku.
Ubiór:
W czasie rajdu i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie
głowy (kask z atestem i trzypunktowym mocowaniem) zapięte pod brodą oraz obuwie
jeździeckie z obcasami lub w przypadku ich braku - strzemiona zamknięte (z
koszyczkiem). Zabronione palcaty i ostrogi.
Wymagana dokumentacja zawodników i koni:
• Zawodnicy – licencja WZJ/PZJ i aktualne badania od lekarza sportowego i
ubezpieczenie NNW
• Konie – licencja WZJ/PZJ i ważny paszport PZJ lub Urzędowy z aktualnymi
szczepieniami przeciwko grypie koni.
• Licencja nie jest obowiązująca w konkursie Towarzyskim
Boksy dla koni : 20 sztuk -cena 100zł (przygotowane od dnia 15 Lipca 2015 (piątek)
od godz. 12.00 (rezerwacja wg kolejności zgłoszeń)
Oplata organizacyjna :150zł od konia,(przy zgłoszeniu właściciela dwóch koni i
więcej cena 100zł od konia)
-Zawodnicy startujący w Konkursie Towarzyskim mają zniżkę 100zł wpisowego.
Możliwość podłączenia do prądu-50zł za całe zawody.
Zakwaterowanie:
Zawodnicy,szefowie ekip,trenerzy,luzacy - na własny koszt.
• Folwark Temeszów - Kuhailan Nejdy Stud tel: 605141211
• Gospodarstwo Agroturystyczne”Blójówka” tel: 723661471
Wyżywienie:
W piątek wieczorem Organizator funduje uczestnikom zawodów wspaniałą wojskową
grochówkę przy integracyjnym ognisku. Możliwe również inne atrakcje i przysmaki.
Pozostałe wyżywienie we własnym zakresie.

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.
1. 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.
2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to
także do podawania leków środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub
ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania przemocy.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie szczególnej uwagi na teren zawodów,
powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży
powrotnej z zawodów.
4. 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.
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu
wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.
PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ PODKARPACKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI DNIA 06.05.2016

