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PROPOZYCJE 

 

ZAWODÓW TOWARZYSKICH  

W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH 

 

Serdecznie zapraszamy! 
 

W trakcie trwania zawodów odbędzie się egzamin na BRĄZOWĄ ODZNAKĘ RAJDOWĄ 

 

 

1. Informacje ogólne: 
 

Termin imprezy:  26-27.06.2015 

Miejsce imprezy: LKJ Solec w Bieruniu 

43-155 Bieruń ul. Barbórki 23 (wjazd od ul. Sadowej) 

Organizator: LKJ Solec w Bieruniu 

Biuro zawodów: tomasztura@interia.eu (504 506 391) 

Kierownik zawodów: Angelika Dulowska (785 987 923) 
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KONKURSY TOWARZYSKIE: A1, A2, A3, DODATKOWY 

 Odprawa techniczna zawodów towarzyskich: 27/06/2015 godz.9.00 

 Przegląd weterynaryjny: 9.30 

KONKURS A1  start: 10.30 

1. Dystans 30 km 

2. Tętno maksymalne konia - 64 ud./min. 

3. Start indywidualny lub w grupach 

4. Czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej wynosi 30 minut. Istnieje 
dwukrotna możliwość wejścia na bramkę weterynaryjną. 

5. Konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 8 – 14 km/h.  

6. Przekroczenie normy czasu (prędkości) w górę lub w dół powoduje eliminację. Prędkość jest liczona 
do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Czas przejazdu jest zamykany na linii mety. 

8. Ostatni obserwowany odcinek przed metą musi być pokonany ruchem ciągłym w kierunku linii mety 
do momentu jej przekroczenia pod rygorem dyskwalifikacji. 

ZASADY PUNKTACJI : 

a) ruch: 

bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt. 

nieregularny (ocena B) – 1 pkt. 

kulawy – eliminacja 

b) czas wejścia na bramkę weterynaryjną: 

do 3 minut włącznie – 3 pkt 

powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt 

powyżej 6 minut – 0 pkt 

c) prędkość przejazdu: 

 8 do 9 km/h – 1 pkt  

9 do 10 km/h – 2 pkt  

10 do 11 km/h – 3 pkt  

11 do 12 km/h – 4 pkt  

>12 do 13 km/h – 5 pkt > 

>13 do 14 km/h – 6 pkt > 
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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. 
 

KONKURS A2  start: 11.00 

1. Dystans 15 km 

2. Tętno maksymalne konia - 64 ud./min. 

3. Start indywidualny lub w grupach 

4. Czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej wynosi 30 minut. Istnieje 
dwukrotna możliwość wejścia na bramkę weterynaryjną. 

5. Konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 8 – 14 km/h.  

6. Przekroczenie normy czasu (prędkości) w górę lub w dół powoduje eliminację. Prędkość jest liczona 
do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Czas przejazdu jest zamykany na linii mety. 

8. Ostatni obserwowany odcinek przed metą musi być pokonany ruchem ciągłym w kierunku linii mety 
do momentu jej przekroczenia pod rygorem dyskwalifikacji. 

ZASADY PUNKTACJI : 

a) ruch: 

bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt. 

nieregularny (ocena B) – 1 pkt. 

kulawy – eliminacja 

b) czas wejścia na bramkę weterynaryjną: 

do 3 minut włącznie – 3 pkt 

powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt 

powyżej 6 minut – 0 pkt 

c) prędkość przejazdu: 

 8 do 9 km/h – 1 pkt  

 9 do 10 km/h – 2 pkt  

10 do 11 km/h – 3 pkt  

11 do 12 km/h – 4 pkt  

12 do 13 km/h – 5 pkt  

13 do 14 km/h – 6 pkt  
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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. 
 

 KONKURS A3  specjalny <<  kuce >>   start: 11.00 

1. Dystans 15 km  

2. Tętno maksymalne konia - 64 ud./min. 

3. Start indywidualny lub w grupach 

4. Czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej wynosi 30 minut. Istnieje 
dwukrotna możliwość wejścia na bramkę weterynaryjną. 

5. Konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 7 – 13 km/h.  

6. Przekroczenie normy czasu (prędkości) w górę lub w dół powoduje eliminację. Prędkość jest liczona 
do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Czas przejazdu jest zamykany na linii mety. 

8. Ostatni obserwowany odcinek przed metą musi być pokonany ruchem ciągłym w kierunku linii mety 
do momentu jej przekroczenia pod rygorem dyskwalifikacji. 

ZASADY PUNKTACJI : 

a) ruch: 

bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt. 

nieregularny (ocena B) – 1 pkt. 

kulawy – eliminacja 

b) czas wejścia na bramkę weterynaryjną: 

do 3 minut włącznie – 3 pkt 

powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt 

powyżej 6 minut – 0 pkt 

c) prędkość przejazdu: 

małe konie/kuce: 7 do 8 km/h – 1 pkt 

8 do 9 km/h – 2 pkt 

9 do 10 km/h – 3 pkt 

10 do 11 km/h – 4 pkt 

11 do 12 km/h – 5 pkt 

12 do 13 km/h – 6 pkt 
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 KONKURS DODATKOWY   - „wrażenie ogólne”. 

Na zawodach będzie przeprowadzony dodatkowy konkurs, polegający na ocenie wyglądu i kondycji 
konia i zawodnika podczas trwania całych zawodów . 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 dopuszczające -0,1  dostatecznie -0,2  dobrze -0,3  bardzo dobrze -
0,4   celująco -0,5 

Wygrywa para, która uzyska największą liczbę punktów bonifikacyjnych. W przypadku równej liczby 
punktów wygrywa para, która zajęła wyższe miejsce w rajdzie. Nagroda rzeczowa przyznawana jest za 
miejsce pierwsze. 
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2. Informacje o trasie: 

Rajd rozgrywany na terenach Bierunia i okolic. Pętle o długości 15 km.  
Podłoże: piaszczyste, trawiaste, żwirowe, asfalt, beton. Trasa przebiega drogami polnymi. Różnica 
wzniesień: 30 metrów. 

3. Warunki startu:  

W zawodach towarzyskich mogą startować jeźdźcy nieposiadający klasy sportowej.  
 
Konkursy są przeznaczone dla koni od 4 roku życia i zawodników od 10 roku życia na kucach i od 12 
roku życia na dużych koniach. 

 
-Zawodnik konkursów towarzyskich obowiązkowo: 

-ubezpieczenie od NNW na czas rajdu  
-pisemna zgoda lekarza na start w tych zawodach 
-dokument tożsamości 
-zawodnicy niepełnoletni -pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach. 
-w czasie rajdu obowiązuje twarde nakrycie głowy zapinane pod brodą i buty z obcasem lub 
strzemiona z noskiem. Na trasie rajdu nie wolno używać ostróg  i bata (lub jakiegokolwiek innego 
przedmiotu jako bata) pod karą dyskwalifikacji. 

Koń 

-w rajdzie mogą brać udział konie 4-letnie. Nie mogą brać udziału klacze wysoko źrebne (od 4 m-ca 
ciąży) oraz karmiące (do 9 m- ca po wyźrebieniu) 
-każdy koń musi posiadać dokument identyfikacyjny (paszport PZHK lub PZJ ) 
-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. 
 

4. Sprawy weterynaryjne:  

-Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. 

Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

a. szczepienie podstawowe: 

pierwsze szczepienie - w dniu rozpoczęcia szczepień; drugie szczepienie - nie wcześniej niż 21 dnia i nie 
później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia. 

b. szczepienie przypominające: 

 szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody  
 (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji) 
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5. Sprawy organizacyjne: 

Opłaty: 

-odznaka rajdowa 
110 zł na swoim koniu 
150 zł na koniu gospodarza 

-wpisowe  
50 zł zawody towarzyskie 

150 zł  opłata za boks  (ilość boksów ograniczona- prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny) 
 
 

Zgłoszenia są przyjmowane tylko drogą elektroniczną:  tomasztura@interia.eu  
-w tytule maila prosimy wpisać „zgłoszenie  - imię konia” 
 
Zgłoszenia ostateczne do dnia 20.06.2015 r. 

 

6. 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 flot’s / puchary / pamiątkowe nagrody rzeczowe. 

Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji konkursu w przypadku zgłoszenia mniej 
niż 3 par do danej klasy konkursu. 
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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. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. 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. 

II. 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. 

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 
zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich 
bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

IV. 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. 

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


