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Propozycje
ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH
W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH

MISTRZOSTWA OKRĘGU PODKARPACKIEGO
W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH
Egzamin na Specjalistyczną Brązową, Srebrną, Złotą Odznakę Jeździecką
w Sportowych Rajdach Konnych

24 - 25 września 2021
Głogów Małopolski – LKJ „ZABAJKA”

Propozycje zatwierdzone przez Podkarpacki Związek Jeździecki
Dnia 07-09-2021 Agnieszka kloc

I.

INFORMACJE OGÓLNE

TERMIN ZAWODÓW:

24 – 25 września 2021 (piątek - sobota)

MIEJSCE ZAWODÓW:

Hipodrom LKJ „Zabajka”

ORGANIZATOR:

Ludowy Klub Jeździecki „Zabajka”, 36-060 Głogów Młp., ul. Brylantowa 14
Tel/fax (0-17) 851-77-11, http://www.zabajka.com, biuro@zabajka.com

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ORGANIZATORA:

OSOBY OFICJALNE:

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 również prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.




Komisja sędziowska:
 Eulalia Michalik - Przewodnicząca
 Anna Hadała
 Magdalena Jabłońska (DT)
 Grażyna Kańka - Szef komisarzy
 praktykanci: Marcin Kozieł, Joanna Wierzbińska
Komisja weterynaryjna:
 Jacek Kańska - Przewodniczący
 Waldemar Kalinowski - Przewodniczący
 Jacek Sołtyski - Lekarz zawodów
 Gospodarz toru: Karolina Dryja, Wiesław Kozak
 Obsługa medyczna: RCM Arkadiusz Rząsa
 Powiatowy lekarz weterynarii: lek. wet. Maria Domiszewska
 Kowal: Tomasz Stypa
W dniu 25.09.2021 odbędzie się egzamin na Specjalistyczną Brązową, Srebrną,
Złotą Odznakę Jeździecką w Sportowych Rajdach Konnych. Zgłoszenia do 20.09
na adres: zawody@zabajka.org. Koszt egzaminu 150 zł

UCZESTNICTWO:

Sekcje i kluby zarejestrowane w WZJ, zaproszeni goście – "wszystkie kategorie wiekowe".
Chętni uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko.

ZGŁOSZENIA:

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 21 września 2021 r.
Zgłoszenia na adres: zawody@zabajka.org
W zgłoszeniu do ZAWODÓW REGIONALNYCH wymagane są następujące dane:
Imię i nazwisko zawodnika, Nr PZJ, Nr licencji (ze strony PZJ, baza Artemor), Nazwa konia,
Nr PZJ konia, Nr paszportu, Nr licencji konia (PZJ, Artemor), konkurs do którego zgłasza się
para.
Do zgłoszeń do ZAWODÓW TOWARZYSKICH obowiązkowo należy dołączać skany/zdjęcia
dokumentów: [badania lekarskiego, ubezpieczenia zgody rodziców (zawodnicy poniżej 18
lat)].
Zgłoszenie wniesione i zaakceptowane a niewycofane do dnia 21.09.2021 r, równoznaczne
jest z przyjęciem zobowiązania do pełnej opłaty startowej na rzecz Organizatora.
Wniesienie zgłoszenia na zawody jest równoznaczne ze zgodą na publikacje imienia i
nazwiska na listach startowych i wynikach konkursu (format papierowy na terenie
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zawodów, format elektroniczny w mediach) oraz ze zgodą na fotografowanie
i filmowanie na terenie ośrodka.
W przypadku pytań - droga mailowa: e-mail: biuro@zabajka.org, zawody@zabajka.org.,
tel. kontaktowy:
(0-17) 851-77-11; 509-827-725 – rezerwacja noclegów;
696-921-275 (po 17:00) – sprawy organizacyjne.
DOKUMENTACJA:

KLASYFIKACJA OGÓLNA:

UZUPEŁNIAJĄCE Sprawdzanie dokumentów koni i zawodników odbędzie się w biurze
zawodów w dniu
24 września 2021 r. (piątek) od godz. 17.00.



PROTESTY I SKARGI:

Flots dla wszystkich, którzy pomyślnie ukończyli zawody. Organizator zapewnia
puchary i drobne nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów .
Dekoracja zwycięzców odbędzie się 25 września ok. godz. 18:00.

Każdy protest i skarga, ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem
kaucji (Zgodnie z Przepisami ogólnymi PZJ) - wysokość kaucji - patrz punkt IV.

II. PROGRAM ZAWODÓW
ZAWODY ODBYWAć się będą zgodnie z obowiązującymi zalecaniami sanitarnymi na dzień wydarzenia.
UWAGA!

DZIEŃ 1, 24 września 2021 (piątek)
godz. 17.00
PRZEGLĄD WETERYNARYJNY
godz. 18.30
ODPRAWA TECHNICZNA – obecność obowiązkowa.
Grupy startowe dla konkursów L, P zostaną ustalone podczas odprawy technicznej.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych godziny startów mogą ulec
zmianie o czym zawodnicy zostaną poinformowani podczas odprawy technicznej.
DZIEŃ 2, 25 września 2021 (sobota)

Dla koni, które
ukończyły 4 lata i
zawodników od 12
roku życia.
Start indywidualny lub
w grupach.

Dla koni, które
ukończyły 5 lat i
zawodników od 13
roku życia.
Start wspólny lub
w grupach.
Dla koni, które
ukończyły 6 lat i
zawodników od 14

KONKURS nr 1 kl. L NA DYSTANSIE 20 km – MO-F w kategorii Junior/Młody Jeździec
Starty od 10:00
KONKURS nr 1a kl. LT (towarzyski) NA DYSTANSIE 20 km – MO-F w kategorii Amatorów
Starty od 10:30
 Dystans: 20 km
 Zasady rozgrywania – zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sportowych Rajdów
Konnych i Regulaminem Rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia Amatorów (punkt V
propozycji).
KONKURS nr 2 kl. P NA DYSTANSIE 40 km
Starty od 8.30
 Dystans: 40 km
 Dystans podzielony jest na 2 etapy (20 i 20 km)
 Bramka weterynaryjna po 20,0 km z obowiązkowym odpoczynkiem 40,0 min.
 Zasady rozgrywania zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sportowych Rajdów
Konnych
KONKURS nr 3 kl. P2 NA DYSTANSIE 60 km
Start 7.30
 Dystans: 60 km
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roku życia.
Start wspólny.

Dla koni, które
ukończyły 5 lat i
zawodników od 13
roku życia.
Start wspólny.

Dla koni, które
ukończyły 6 lat i
zawodników od 14
roku życia.
Start wspólny.






Dystans podzielony jest na 3 etapy (20 + 20 + 20 km)
Pierwsza bramka weterynaryjna po 20,0 km z obowiązkowym odpoczynkiem 30 min.
Druga bramka weterynaryjna po 40 km z odpoczynkiem 30,0 min.
Zasady rozgrywania zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sportowych Rajdów
Konnych

KONKURS nr 4 kl. N NA DYSTANSIE 80 km – MO-F w kategorii Senior
Starty od 6:30
 Dystans: 80 km
 Dystans podzielony jest na 3 etapy (40 (20+20) + 20 + 20 km)
 Pierwsza bramka weterynaryjna po 40,0 km z obowiązkowym odpoczynkiem 40,0
min.
 Druga bramka weterynaryjna po 60,0 km z odpoczynkiem 40,0 min i obowiązkową
rekontrolą.
 Zasady rozgrywania zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sportowych Rajdów
Konnych
KONKURS nr 5 kl. 1* NA DYSTANSIE 100 km
Start 5.00
 Dystans: 100 km
 Dystans podzielony jest na 4 etapy (40 (20+20) + 20 + 20 + 20 km)
 Prędkość min. 10 km/h i obowiązuje na każdej pętli.
 Pierwsza bramka weterynaryjna po 40 km z obowiązkowym odpoczynkiem 40,0 min.
 Druga bramka weterynaryjna po 60 km i odpoczynkiem 30 min.
 Trzecia bramka weterynaryjna po 80 km z odpoczynkiem 40 min i obowiązkową
rekontrolą.
 Waga minimalna dla seniorów 70 kg.
 Zasady rozgrywania zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sportowych Rajdów
Konnych
KONKURS nr 6 kl. 1* J/MJ NA DYSTANSIE 100 km
Start 5.10
 Dystans: 100 km
 Dystans podzielony jest na 4 etapy (40 (20+20) + 20 + 20 + 20 km)
 Prędkość min. 10 km/h i obowiązuje na każdej pętli.
 Pierwsza bramka weterynaryjna po 40 km z obowiązkowym odpoczynkiem 40,0 min.
 Druga bramka weterynaryjna po 60 km i odpoczynkiem 30 min.
 Trzecia bramka weterynaryjna po 80 km z odpoczynkiem 40 min i obowiązkową
rekontrolą.
 Waga minimalna dla juniorów 60 kg.
 Zasady rozgrywania zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sportowych Rajdów
Konnych

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW I DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW ok. godz. 18 – obecność
obowiązkowa dla wszystkich zawodników. Obowiązują stroje jeździeckie galowe.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE
INFORMACJE O TRASIE:

Pętle o długości 20 km. Trasa bardzo przyjemna, przebiega przez obszary leśne, tereny
łąk, drogi polne i gminne, podłoże piaszczyste, trawiaste, możliwość tworzenia kałuż przy
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opadach deszczu. Teren płaski, różnica wzniesień na pętli do ok. 50 m.
5
UBIÓR:

WYMAGANA
DOKUMENTACJA DLA
ZAWODNIKÓW I KONI

W czasie startu i treningów przed zawodami, zawodnika obowiązuje zapięte ,
trzypunktowe, twarde nakrycie głowy oraz obuwie jeździeckie z obcasami lub w
przypadku startu w obuwiu sportowym strzemiona zamknięte (z koszyczkiem).
Zabronione baty, ostrogi, czarna wodza.





SCHEMAT SZCZEPIEŃ
PRZECIWKO GRYPIE:

Zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję i znajdować się w bazie ARTEMOR
PZJ.
Konie muszą posiadać aktualną licencję i znajdować się w bazie ARTEMOR PZJ
oraz paszport, w którym muszą być wpisane aktualne szczepienia przeciwko
grypie koni. Schemat szczepień – niżej.
Dla zawodników startujących w konkursie towarzyskim wymagane jest
ubezpieczenie NNW od sportów ekstremalnych/jeździectwa na dzień zawodów,
aktualne badanie lekarskie ze zgodą na start w zawodach jeździeckich, dla
zawodników niepełnoletnich zgoda na start od rodziców/ prawnych opiekunów.
Konie startujące w zawodach towarzyskich muszą posiadać paszport z aktualnymi
szczepieniami przeciwko grypie koni. Schemat szczepień – niżej.

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
 Szczepienie podstawowe:
 pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień,
 drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od
pierwszego szczepienia,
 Szczepienie przypominające:
 - Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7 –go miesiąca od
drugiego szczepienia.
 Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią
szczepienie bazowe.
 Kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach, muszą
być przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego
szczepienia, dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia terminu a dla koni
nieuczestniczących w zawodach np. ze względów zdrowotnych, zgodnie
z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku;
W momencie rozpoczęcia startu w zawodach, koń musi posiadać szczepienie
przypominające nie starsze niż 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21
dni. Każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami,
wliczając w to dzień wykonania szczepienia
Koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w
paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
Każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i
pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

PRZEGLĄD
WETERYNARYJNY :

24 września 2021 (piątek), godz. 17.00.

ODPRAWA TECHNICZNA:

24 września 2021 (piątek), godz. 18.30.

STAJNIE LETNIE:








Boksy dla koni (40 szt.), przygotowane od dnia 24 września 2021 r. od godz. 12.00
(rezerwacja wg kolejności zgłoszeń).
Opłaty za boksy, siano i słomę – patrz punkt IV.
Pasza, pojemniki, wiadra do pojenia – we własnym zakresie.
Cisza nocna w stajni obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.
Prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
Poza osobami oficjalnymi, prawo wstępu do stajni mają tylko: szefowie ekip,
trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.

ZAKWATEROWANIE:

We własnym zakresie i na własny koszt:
Można dokonać rezerwacji w LKJ „Zabajka”:
 domki 2-osobowe (stare), cena 60 zł/doba, z własnymi śpiworami;
 domki 2-osobowe (nowe), cena 80/doba zł;
 domek 4-osobowy (nowy), cena 150/doba zł;
 pokoje gościnne 2 osobowe, cena 90/doba zł;
 pokoje gościnne 3 osobowe, cena 135/doba zł;

WYŻYWIENIE:

We własnym zakresie i na własny koszt. Organizator oferuje wyżywienie w gospodzie
„Wista-Wio” na terenie ośrodka LKJ „Zabajka”.

IV. OPŁATY
UWAGA! Wpłat należy dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy Głogów Młp. 85 9159 0000 2001 0009 9583 0001.
Wpłaty muszą być uregulowane najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem konkursu nr 1.
RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY
(W PLN)

UWAGI

150

ZT - za każdego konia, za całe zawody

200

ZR - za każdego konia, za całe zawody

ODZNAKA

150

Od zdającej osoby

BOKS W STAJNI LETNIEJ

100

Za boks, za całe zawody

40 szt.; decyduje kolejność
zgłoszeń

35

Opłata dodatkowa za każdy dzień - w przypadku
wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu.

SŁOMA

10

Za kostkę; organizator zapewnia pierwszą słomę.

SIANO

15

Za kostkę

PODŁĄCZENIE PRĄDU

60

Opcjonalnie; za całe zawody

20

Wpłata na rzecz LKJ „Zabajka”; więcej szczegółów – patrz
punkt I.

200

Kaucja; więcej szczegółów – patrz punkt I.

ORGANIZACYJNA

DOKONANIE ZMIAN NA
LISTACH STARTOWYCH

PROTESTY I SKARGI

V. REGULAMIN ROZGRYWANIA OTWARTYCH MISTRZOSTW PODKARPACIA AMATORÓW W SPORTOWYCH
RAJDACH KONNYCH 2021
1. W Otwartych Mistrzostwach Podkarpacia Amatorów mogą startować wszyscy, którzy w swojej karierze
nie ukończyli konkursu wyższego niż klasy P.
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2. Do startu w mistrzostwach nie jest konieczne posiadanie licencji przez zawodnika i konia. Zawodnicy
nie posiadający licencji muszą na dzień zawodów posiadać ubezpieczenie jeździeckie NNW, zgodę lekarza na start
w zawodach a w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Konie startujące
w mistrzostwach muszą posiadać paszport z ważnymi szczepieniami przeciwko grypie koni zgodnymi z Przepisami
Weterynaryjnymi PZJ.
3. Zgłoszenia do startu należy dokonać zgodnie z zatwierdzonymi Propozycjami Otwartych Mistrzostw Podkarpacia
Amatorów w SRK.
4. Medale zostaną rozdane bez względu na liczbę osób, które ukończyły mistrzostwa.
5. Zasady rozgrywania Mistrzostw:
 Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od 12 roku życia.
 Dystanse pomiędzy 20 a 39 km.
 Konkurs rozgrywany na jednym lub dwóch etapach.
 W przypadku rozgrywania konkursu dwuetapowego obowiązkowy czas odpoczynku między etapami
wynosi minimum 30 minut.
 Tętno maksymalne konia - 64 ud./min.
 Start indywidualny lub w grupach.
 Czas przedstawienia konia do badania (czas regeneracji) na bramce weterynaryjnej po pętli wynosi
15 minut i na mecie wynosi 20 minut.
 Konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 10 – 14 km/h.
 Przekroczenie normy czasu (prędkości) w górę lub w dół powoduje eliminację.
 Linie startu i mety konkursu jeździec musi przekraczać siedząc na koniu.
 Czas przejazdu i prędkość uzyskana w konkursie jednoetapowym jest zamykana na linii mety.
 W przypadku rozgrywania konkursu dwuetapowego prędkość maksymalna obowiązuje na każdej pętli,
prędkość minimalna na każdym etapie. Czas przejazdu etapów zamykany jest na bramce
weterynaryjnej, a całego dystansu na linii mety.
 Zawodnik ma możliwość dwukrotnego wejścia z koniem do badania na bramkę weterynaryjną po pętli
oraz na bramkę końcową (po pętli finałowej).
 W wynikach konkursu muszą być podane: czas i prędkość pętli, etapów i mety, czas wejścia na bramki
weterynaryjne i ich suma, średnia prędkość uzyskana w rajdzie, czas przejazdu konkursu (suma czasów
etapów) oraz liczba zdobytych punktów.
6. Zasady punktacji :
a) ruch:
 bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt
 nieregularny (ocena B) – 1 pkt
 nieakceptowalny (ocena C) – eliminacja
b) czas wejścia na bramkę weterynaryjną (czas regeneracji):
 do 3 minut włącznie – 3 pkt
 powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt
 powyżej 6 minut – 0 pkt
c) prędkość przejazdu:
 10 do 11 km/h – 1 pkt
 >11 do 12 km/h – 2 pkt
 >12 do 13 km/h – 3 pkt
  >13 do 14 km/h – 4 pkt
d) Punkty uzyskane za poszczególne etapy (jeśli rozgrywane są dwa) są sumowane zwycięża para
z największą liczbą uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby
punktów o zajęciu wyższego miejsca decyduje krótszy czas (dwuetapowy – suma czasów) wejścia
na bramkę weterynaryjną, a przy dalszym braku rozstrzygnięcia - większa liczba (dwuetapowy – suma)
punktów za ruch.

VI. 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
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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. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

PREZES LKJ „ZABAJKA"
Joanna Bartoszewska
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