PROPOZYCJE
III. TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH
W RAMACH 3. PUCHARU MAŁOPOLSKI 2016
oraz
XIV. MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W SPORTOWYCH RAJDACH
KONNYCH 2016

I. INFORMACJE OGÓLNE:
Organizator:

Ośrodek Hipoterapii i Jeździectwa TARA – Kamionka Wielka k/Nowego Sącza

Termin:

15 października 2016 (sobota)

Miejsce zawodów: Ośrodek Hipoterapii i Jeździectwa TARA, 33-334 Kamionka Wielka 377
Biuro zawodów:

tara.konie@gmail.com
tel. 662-05-99-44

Kierownik zawodów:

Krzysztof Pstruś tel: 504 281 010

Komisja sędziowska:

Eulalia Michalik– przewodnicząca
Anna Hadała
Grażyna Kańka

Komisja weterynaryjna:

lekarz wet. zawodow:

Jacek Kańka – przewodniczący
Marian Jankisz
Marek Tischner
Jacek Kańka

Lekarz medycyny:

lek. Maciej Tochowicz

Przepisy:

Zawody rozgrywane zgodnie z Regulaminem Pucharu Małopolski w
Towarzyskich Rajdach Konnych 2016 i niniejszymi propozycjami.

II. PROGRAM ZAWODÓW
ODPRAWA TECHNICZNA:
sobota, 15 października 2016 godz. 9.00 Ośrodek Hipoterapii i Jeździectwa TARA – Kamionka
Wielka 377
PRZEGLĄD WETERYNARYJNY:
sobota, 15 października 2016 godz. 10.30 Ośrodek Hipoterapii i Jeździectwa TARA – Kamionka
Wielka
PRAWO STARTU:
W zawodach w ramach Pucharu Małopolski i Mistrzostwach mogą startować JEŹDŹCY –
AMATORZY nieposiadający aktualnej klasy sportowej w sportowych rajdach konnych. Dopuszcza
się do startu zawodników z licencją wstępną.

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURSU
(godzina startu zostanie podana na odprawie technicznej)
Konkurs jest przeznaczony dla koni od 4 roku życia i zawodników od 10 roku życia na małych
koniach („konie do 148 cm bez podków” - z wyłączeniem z kat. „do 148 cm” koni czystej krwi arabskiej o
niskim wzroście, które będą klasyfikowane w kategorii „koń”) i od 12 roku życia na koniach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dystans 39 km
Tętno maksymalne konia - 64 ud./min.
Start indywidualny lub w grupach.
Czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej wynosi 30 minut. Istnieje
dwukrotna możliwość wejścia na bramkę weterynaryjną.
Konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 8 – 14 km/h. W przypadku małych koni
– 7 - 13 km/h
Przekroczenie prędkości w górę lub w dół powoduje eliminację. Prędkość jest liczona do
dwóch miejsc po przecinku.
Czas przejazdu jest zamykany na linii mety.
Ostatni obserwowany odcinek przed metą końcową musi być pokonany ruchem ciągłym w
kierunku linii mety do momentu jej przekroczenia pod rygorem dyskwalifikacji.

7. Zasady punktacji

a) ruch:
bez zastrzeżeń
nieregularny
kulawy

(ocena A)
(ocena B)

– 3 pkt.
– 1 pkt.
– eliminacja

b) czas wejścia na bramkę weterynaryjną:
do 3 minut włącznie
powyżej 3 minut do 6 minut włącznie
powyżej 6 minut
c) prędkość przejazdu:
konie

8 do 9 km/h

– 1 pkt

– 3 pkt
– 1 pkt
– 0 pkt
małe konie:

7 do 8 km/h – 1 pkt

> 9
>10
>11
>12
>13

do 10 km/h
do 11 km/h
do 12 km/h
do 13 km/h
do 14 km/h

–2
–3
–4
–5
–6

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

> 8
> 9
>10
>11
>12

do 9 km/h
do 10 km/h
do 11 km/h
do 12 km/h
do 13 km/h

–
–
–
–
–

2 pkt
3 pkt
4 pkt
5 pkt
6 pkt

 W konkursie zwycięża para z największą liczbą uzyskanych punktów.
W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby punktów o zajęciu wyższego miejsca w
konkursie decyduje krótszy czas wejścia na bramkę weterynaryjną, a przy dalszym braku
rozstrzygnięcia - większa liczba punktów za ruch.

UWAGA ZAWODNICY - DWA DODATKOWE KONKURSY
1. KONKURS - „WRAŻENIE OGÓLNE”.
Na zawodach będzie przeprowadzony dodatkowy konkurs dla wszystkich zawodników
polegający na ocenie wyglądu konia i zawodnika podczas prezentacji na wstępnym przeglądzie
weterynaryjnym – konkurs za „wrażenie ogólne”.
Pod uwagę będą brane 4 elementy: czystość konia, posłuszeństwo konia, strój zawodnika,
przedstawienie się pary na przeglądzie (podanie w sposób wyraźny i zrozumiały - nazwiska
zawodnika, imienia konia, nazwy klubu, klasy konkursu).
Za każdy element można otrzymać max. 0,5 pkt – łącznie max. 2 punkty bon. w skali od 0,0 do 0,5
pkt. bon. z dokładnością do 0,1
źle -0,0
bardzo dobrze

dopuszczające -0,1
-0,4
celująco -0,5

dostatecznie

-0,2

dobrze -0,3

Wygrywa para, która uzyska największą ilość punktów bonifikacyjnych. W przypadku równej ilości
punktów wygrywa para, która zajęła wyższe miejsce w rajdzie. W zawodach przewidziane są
nagrody rzeczowe.
ZASADY PREZENTACJI KONIA W KONKURSIE 'WRAŻENIE OGÓLNE”
1. Po doprowadzeniu konia na przegląd należy postawić go przed Komisją Sędziowską w pozycji
“STÓJ”, a następnie podać sędziemu-sekretarzowi dane tj. imię i nazwisko jeźdźca, imię konia,
jego wiek, rasę, płeć, hodowcę, oraz nazwę klubu, który reprezentuje na zawodach. Konia
prezentuje jeździec.
2. Komisja przeprowadza oględziny konia oceniając jego ogólny wygląd, stan zdrowia, ewentualne
wady, zranienia, otarcia, stan kopyt. itp.
3. Komisja daje polecenie przeprowadzenia konia po wyznaczonej ścieżce, najpierw stępem, a
następnie kłusem w celu zbadania prawidłowości jego ruchu
a/ konia prowadzimy na długiej wodzy, (podczas kontroli ruchu nie dopuszcza się poganiania
czy straszenia konia batem)
b/ na końcu ścieżki zawracamy konia zawsze pozostając po zewnętrznej stronie konia w skręcie.
4. Po przeprowadzeniu konia zatrzymujemy go ponownie przed Komisją, aby wysłuchać
ewentualnych uwag Komisji.

5. W przypadkach wątpliwych Komisja może wyznaczyć czas i miejsce dodatkowego badania
konia.
6. Koń do przeglądu powinien być przygotowany; a/ wyczyszczony b/ z czystymi kopytami c/ w
ogłowiu ( nie w kantarze ! ) d/ Komisja może uznać każdego konia za nieprzygotowanego, jeśli
koń nie pozwala się zbadać, nie daje sobie sprawdzić kopyt, jest niebezpieczny dla ludzi i innych
koni, itp.
7. Prowadzący konia powinien być ubrany schludnie (najlepiej w strój jeździecki).

2. KONKURS - „BEST CONDITION”.
Na zawodach będzie przeprowadzony dodatkowy konkurs polegający na ocenie kondycji konia po
ukończeniu trasy rajdu- best condition. Wygrywa koń, który uzyska najlepszą ocenę
weterynaryjną. Nagroda rzeczowa przyznawana jest za miejsce pierwsze.

ZASADY PREZENTACJI KONIA W KONKURSIE „BEST CONDITION” (B.C.)
Prezentowanie konia w konkursie BEST CONDITION jest dobrowolne.
Do konkursu B.C. można przedstawiać tylko te konie, które pomyślnie ukończyły podstawowy konkurs
i zostały w nim sklasyfikowane.
Każda kategoria: „koń” i „konie do 148 cm” będzie miała swój osobny konkurs B.C.
Etap 1 - Konie podchodzą pojedynczo do badania podobnego jak na przeglądzie weterynaryjnym
(badane będzie: tętno, stan ogólny, ruch).
Siedem pierwszych koni, które wykażą się najlepszymi parametrami oraz otrzymają ocenę „A” za ruch
- kwalifikuje się do drugiego etapu.
Etap 2 – konie prezentują się pojedynczo w kłusie na ósemkach. Do dalszego etapu przechodzi 5
pierwszych koni z najlepszym ruchem.
Etap 3 – konie są prezentowane wspólnie, poruszają się naprzemiennie w stępie i w kłusie na kole w
równych odległościach. Komisja stopniowo odsyła z koła dwa konie, a z finalnej trójki koni zostaje
wyłoniony zwycięzca B.C. - o najlepszej kondycji i ruchu.
BADANIE KONIA B.C. :
I Metabolizm :
( 50 )

odwodnienie

czas kapilarowy

błony śluzowe

perystaltyka

puls - test Ridgway 'a

(10)
(10)
(10)
(10)
(+10 do 0 do -10)

II Uszkodzenia : (10)
- otarcia i zranienia : na skórze , w pysku konia
 oraz wrażliwość grzbietu

III Badanie ruch : ( 50 )
1. na linii :

- ruch
(20 – 15 – 10 – kulawizna )
2. na kole w lewo i w prawo , (na ÓSEMCE) :
- jakość ruchu
(15 – 10 – 5)
- chęć do ruchu
(15 – 10 – 5)
IV Czas wejścia na Bramkę Vet : ( 10 )

do 1-2 sekundy
(10)

do 3-4 sekundy
(6)

do 5-6 sekundy
(2)

WYNIK : ( max. 120 pkt.)
III. INFORMACJE O TRASIE
Trasa konkursu (1 pętla 39km) wytyczona jest na terenie Pogórza Sądeckiego i części Zachodniej
Beskidu Niskiego, w trzech miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Górna i Bogusza. Będzie
przebiegać w większości przez tereny Lasów Państwowych nadleśnictwa Nawojowa.
Po STARCIE z Ośrodka Tara na przysiółku Cempówka przecinamy drogę powiatową Kamionka
Wielka-Nowy Sącz i podjeżdżamy na Rachelowskie Góry. Potem drogą bitą oraz asfaltową,
biegnącą granicą polno-leśną wzdłuż grzbietu Palenic kierujemy się w stronę wsi Królowa Górna.
Przekraczamy potok Królówka i drogę powiatową Nowy Sącz-Florynka (I punkt kontrolny i
serwisowy). Pokonując kolejne wzniesienie docieramy do niebieskiego szlaku, potem grzbietem
Jaworza zjeżdżamy do Przełęczy pod Bacówką i po raz kolejny przecinamy drogę powiatową
Nowy Sącz-Florynka (II punkt kontrolny i serwisowy). Kolejny etap rajdu przebiegać będzie
przez tereny lasów Państwowych, do których wjazd serwisów jest zakazany. Przejeżdżamy
wzdłuż grzbietu Góry Wojennej do Przełęczy Bratyszowieckiej. Następnie drogą stokową pod
Tokarnią szlakiem zrywkowym dojeżdżamy szlakiem żółtym w stronę Margani (III punkt kontrolny)
i Niwami zjeżdżamy w stronę METY przy OHiJ Tara.
Trasa w przeważającej części biegnie w terenie górzystym pośród lasów drogami leśnymi oraz
nieco szlakami pieszymi. Podłoże to różnorodne drogi polne, bite stokówki, drogi leśne z
korzeniami, kamieniami, drogi asfaltowe.
Różnica wzniesień wynosi do ponad 430 metrów.
Maksymalna wysokość: 884 m n.p.m.
Minimalna wysokość: 452 m n.p.m.
Suma dróg asfaltowych: 6,79 km
Największe nachylenie stoku: 19 %.
IV. WARUNKI STARTU

Zawodnik
· musi posiadać aktualną polisę NNW z tytułu uczestnictwa w zawodach jeździeckich.
· musi posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny zezwalające na start zawodach
jeździeckich,
· musi posiadać dokument tożsamości. Zawodnicy niepełnoletni są zobowiązani przedstawić
pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na start w tych zawodach,
· w czasie rajdu zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy (atestowany kask z trzypunktowym
zapięciem) i buty z obcasem minimum 12 mm lub obuwie sportowe i strzemiona zamknięte (z

koszyczkiem). Na trasie rajdu b aty (oraz używanie jakiegokolwiek innego przedmiotu jako bata)
i ostrogi są zabronione.

Koń
· w rajdzie mogą brać udział konie 4-letnie i starsze. Nie mogą brać udziału klacze wysoko źrebne
(od 4 m-ca ciąży) oraz klacze ze źrebakami
. mogą brać udział konie, które w sezonie 2015 i 2016 nie startowały w konkursach kl N i wyżej
. rząd i ogłowie zgodne z przepisami dyscypliny sportowe rajdy konne.
· każdy koń musi posiadać dokument identyfikacyjny (paszport PZHK lub PZJ )
· koń musi posiadać aktualne szczepienia przeciw grypie
· w przypadku kulawizny, koń nie będzie w żadnym wypadku dopuszczony do rajdu.
· nie będą dopuszczone do rajdu konie niespokojne, niedające się zbadać lekarzowi wet. oraz
konie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych koni.
V. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Stajnie przygotowane od dnia 15 października 2016 (sobota), od godz. 7.00. Istnieje możliwość
wcześniejszego przyjazdu - po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem pod tel. 662-05-99-44.
Organizator zapewnia ściółkę i siano na czas zawodów.
Opłata startowa wynosi - 100 zł – wpłata na odprawie technicznej
Konie zgłoszone po 12 października br. mogą być przyjęte przez organizatorów w miarę wolnych
miejsc.
Wyżywienie i ewentualne noclegi we własnym zakresie.
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 12.10.2016 r. na adres biura organizacyjnego:
tara.konie@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 662-05-99-44
VI. INNE INFORMACJE
Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych
podczas zawodów lub transportu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.
Organizator zapewnia floo dla koni, dyplomy, puchary i pamiątkowe nagrody rzeczowe.
Zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat konnych rajdów sportowych odsyłamy
na stronę www.endurance.pl i do książki p. Ewy Szarskiej „Konne rajdy długodystansowe”.
VII. SPRAWY WETERYNARYJNE
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni:
nie później niż 7 dni przed startem i co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia
VIII. ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW I ROZDANIE NAGRÓD
sobota 15.10.2016 r, około godz. 18.00 (stroje galowe)

VIII. WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OBOWIAZUJE

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.
Kodeks Postępowania z Koniem

1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FE I oczekuje, że wszystkie

2.
3.
4.
5.

osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą prz estrzegać zasad niniejszego Kodeksu
Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą
nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
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 obrządk u, kucia i
transportu.
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 medycznej.
Zawody nie mogą zagraż ać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szc zególnej uwagi na teren zawodów,
powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży
powrotnej z zawodów.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a ta kże
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej
obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dnia 2016-09-13

