
 

 

 

P R O P O Z Y C JE 
 

 

 

VIII Małoruskie Zawody w Sportowych Rajdach 

Konnych 

 

 Zawody Regionalne w Sportowych Rajdach Konnych  

( L,P,N,1*) 
 

 
Nazwa zawodów: VIII Małoruskie Zawody w Sportowych Rajdach  

Konnych 

 

Regionalne Zawody w Sportowych Rajdach Konnych  

 

Termin i miejsce zawodów: 6-7 maja 2016 

Mała Ruś koło Ostródy 

 

Biuro zawodów: tel. 89 646 38 02 

Tel. kom. 692 413 670 

Stadnina Mała 

Ruś 

 1. Informacje ogólne



e-mail: saneckiand@wp.pl 

 

 

Organizatorzy: Alina i Andrzej Saneccy - Stadnina Mała Ruś ,  

    

Nadleśnictwo Miłomłyn,Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna 

 

 

 

 

 

 

Zachodnio mazurska Lokalna Organizacja Turystyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel. 603 966 177 

 89 646 38 08 (w godz.8:30-14:30) 

 e-mail : saneckiand@wp.pl  

 

 

Zawody organizowane są przy współudziale finansowym Starostwa 

Powiatowego w Ostródzie i Gminy Ostróda   

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Zawody odbywają się według obowiązujących przepisów i regulaminów PZJ oraz 

według niniejszych propozycji. 
 

 

 

 

 

  Komisja sędziowska 
Sędzia Główny- Ewa Szarska 

 

Sędziowie- Anna Cywińska 

 - Julian Żukowski 

- Agnieszka Gutowska-Woźniak 

Delegat techniczny – Ewa Szarska 

 

 

Komisja weterynaryjna 
 

Przewodniczący: lek.wet. Wojciech Piekałkiewicz           

Członkowie:  lek.wet.Alina Hinc 

lek.wet. Anna Straszak 

 

Lekarz wet. zawodów: Przychodnia dla koni "Rzeczna" 

 

Serwis kowalski - Józef Antczak 

Lekarz zawodów - PCK Oddział w Ostródzie 

Gospodarz toru- Andrzej Sanecki 

 

 

 

 2. Przepisy ogólne: 

 3. Osoby oficjalne



 

 

Planowane konkursy: 
-konkurs nr 1-kategoria 1*  80,70 km 

-konkurs nr 2-kategoria N   80,70 km 

-konkurs nr 3-kategoria P   48,20 km 

-konkurs nr 4-kategoria L   29 km 

 

W kategorii 1* rozegrany zostanie konkurs Best Condition 

 

Piątek 6 maja 2016 roku 
godzina 18:00- przegląd weterynaryjny 

godzina 19:00- odprawa techniczna 

 

Sobota 7 maja 2016 roku 
 

godzina 9:00 -start 

konkurs numer 1 kat.1*- dystans 80,70 km  

(pętle 29 km,29 km,19,2 km +3,5 km), 

bramki weterynaryjne po 29 km, 29 km, 19,2, km + 3,5 km, przerwy 40 i 40 min. 

 

godzina 9:30 - start 

konkurs nr 2 kat. N -dystans 80,70 km 

 (pętle 29 km,29 km,19,2,km + 3,5 km) 

 bramki wet. po 29 km,29,km,19,2 km+ 3,5 km, przerwy  40 i 40 min 

 

godzina 10:00 start 

konkurs numer 3 kat.P -dystans 48,2 km, 

(pętle 29 km,19,2 km) 

bramki wet po 29km i na mecie, przerwa  40 min 

 

godzina 10:30 start 

konkurs nr 4 kat. L - dystans 29 km, 

bramka wet. na mecie, lotna bramka w połowie dystansu 

 



 

Zakończenie zawodów: 
 

 

godzina 17:00-17:30   
- ogłoszenie wyników 

- wręczenie nagród 

- zakończenie zawodów 

 
ATRAKCJE 

  Dzik z kapustą i kaszą!!! 
 

 

 

 

 

Pętle o długościach - ,19,2 km i 29 km i 3,5 km. Trasa przebiega drogami leśnymi. 

Podłoże piaszczyste i trawiaste. Krótkie odcinki żwirowe i szutrowe. Asfalt przy 

przekraczaniu szos. Różnica wzniesień na pętlach 19,2 km i  km do 20 m. , na pętli 

29 km - do 30 metrów. 

 

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni 
obowiązuje następujący schemat szczepień: 

 

a. szczepienia podstawowe 

-pierwsze w dniu rozpoczęcia szczepień  

- drugie szczepienie -nie wcześniej niż 21 dnia i nie później niż 92 dnia od 

pierwszego szczepienia 

 

b. szczepienia przypominające  

 5. Informacja o trasie

 6.Sprawy weterynaryjne



-co 6 m-cy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji)  

 

Żadne szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na 7 dni przed 

przybyciem na zawody. 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii: Andrzej Jankowski 

tel. 89 646 59 73 wew. 21 

tel kom. 693 997 605  

 

 

 
 

Opłaty: 
    konkurs         wpisowe       

konkurs nr 1       130 zł            

konkurs nr 2       130 zł            

    konkurs nr 3       130 zł            

    konkurs nr 4        80 zł           

------------------------------------------------- 

1) opłaty na miejscu: 

a) za boks 130 zł za czas zawodów (zapewniamy słomę) 

można przyjechać z koniem wcześniej - 

20 zł za dobę dodatkową 

 

 2) zgłoszenia  do dnia 2 maja 2016 roku -  

 tylko drogą elektroniczną. 

 

Zgłoszenia po tym terminie mogą być przyjęte po nadesłaniu dowodu wpłaty  

200 zł za boks rozkładany. 

Ilość boksów ograniczona. Organizator zapewnia słomę i siano. 

 

 

 

 7. Sprawy organizacyjne



 

 
W Ostródzie -odległość 6-8 km od stajni. 

 

Pokoje Gościnne  "Podzamcze" Justyna Liniewicz  

   ul. Olsztyńska 6, 14-100 Ostróda tel. 605 90 77 88 

   ( 16 pokoi),   

Hotel "Platinium" W Ostródzie. 

 

Także kilka innych hoteli i wiele pokoi gościnnych -    

   informacja w Internecie. (OSTRÓDA - NOCLEGI) 

 W Rusi Małej SA do wynajęcia domki-1 km od stajni. 

Nocleg możliwy na polu biwakowym - bez opłaty. 

 

Warunki startu i niezbędne dokumenty 
 

Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z przepisami PZJ.  

    W konkursach nr 1,2,3 i 4, mogą starować zawodnicy zarejestrowani w 

PZJ/WZJ i posiadający aktualną licencję sportową PZJ lub WZJ. Konie muszą 

posiadać aktualną licencję WZJ lub PZJ oraz paszport PZJ lub PZHK. 

   W czasie rajdu i treningu  przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde 

nakrycie głowy ( kask z atestem) zgodne z przepisami obuwie oraz estetyczny 

ubiór. 

  W przypadku braku dokumentacji jeźdźca lub konia para nie będzie dopuszczona 

do startu w zawodach. 

 

Inne informacje 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów, 

rezygnacji z organizacji konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do danej 

klasy konkursu oraz rezygnacji z prowadzenia klasyfikacji z podziałem na 

kategorie wiekowe w wypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do każdej kategorii ( 

rozdanie nagród według zajętych miejsc bez rozdzielania na kategorie wiekowe) 

 

Organizator zapewnia flot’s dla koni oraz puchary i 

upominki dla zawodników 
 
Wszelkie nagrody wręczane będą tylko tym uczestnikom, którzy będą na uroczystości 

zakończenia zawodów     . 

 8. Noclegi



 
Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w 

sport jeździecki  respektowania wydanego przez FEI Kodeksu Postępowania z Końmi jak 

również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze 

uwzględnione we współzawodnictwie sportowym oraz nie moze być podporządkowane celom 

komercyjnym. 

   PZJ prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o 

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

Dobro koni musi być zawsze uwzględnione w sportach konnych i nie może być 

podporządkowane  współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np.komercyjnym. 

 

Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie 

zasad dobrze znanego Kodeksu Postępowania z Koniem 
 

1) na wszystkich etapach treningu i przygotowań z 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 i środków medycznych, zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania 

pomocy. 

3) Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi za teren 

zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwa 

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 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. 

 

Zapraszamy do udziału w zawodach !!!!!!!! 

 
ORGANIZATORZY 
 
Alina i Andrzej Saneccy 
                              Nadleśnictwo Miłomłyn 
                     Zachodniomazurska Lokalna   
                              Organizacja Turystyczna 

 

Propozycje zatwierdzone przez WMZJ 06-04-2016 


