
REGULAMIN
PUCHARU MAŁOPOLSKI W TOWARZYSKICH 

 RAJDACH KONNYCH 2015

I.  PUCHAR MA CHARAKTER OTWARTY

1.   Puchar Małopolski (PM-TRK)  jest cyklem zawodów rangi towarzyskiej składającym 
      się z 4 konkursów kwalifikacyjnych i finału rozgrywanego na zakończenie sezonu. 
2.   O tytuł zwycięzcy może się ubiegać każdy zawodnik, również spoza województwa 
      małopolskiego, nieposiadający aktualnej klasy sportowej w sportowych rajdach  
      konnych. 

Zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową w dyscyplinie rajdów, ale nie mający  
aktualnej licencji  sportowej PZJ/WZJ, mogą startować w konkursach towarzyskich w  
celach treningowych, ale nie będą uwzględniani w klasyfikacji konkursu ani rankingu.
Dla zawodników z aktualną licencją sportową PZJ/WZJ w rajdach istnieje możliwość 
zorganizowania  konkursów  w  ramach  zawodów  regionalnych.  Zainteresowanych 
konkursami  sportowymi  (regionalnymi)  prosimy  o  zgłaszanie  chęci  udziału  min.5  
tygodni przed terminem wybranych zawodów, pod numer 513-142-985.

2.   W Pucharze klasyfikowany jest zawodnik.
3.   Zawodnik w jednych zawodach może startować na jednym koniu. Dwa, to 
      maksymalna liczba koni, na których zawodnik może wystartować w całym Pucharze.
4.   Do końcowej klasyfikacji zaliczane będą cztery przejazdy  - trzy najlepsze przejazdy 
      z konkursów kwalifikacyjnych i przejazd finałowy.
5.   Zawodnik, żeby zostać sklasyfikowany w całym Pucharze musi wystartować w   
      minimum trzech konkursach kwalifikacyjnych i w konkursie finałowym (nie musi go 
      ukończyć).

II.   KONKURSY - zasady rozgrywania konkursów w   Załączniku nr 1.  

A. konkursy kwalifikacyjne  PM-TRK  

Zaliczane będą starty w konkursach rozgrywanych w ramach Pucharu Małopolski -TRK 
w terminach:

17 maja 21 czerwca 1-2 sierpnia 12 września 

B. konkurs finałowy  PM-TRK  - liczba punktów uzyskanych w konkursie finałowym  
       będzie liczona podwójnie

termin:      10 października 2015 Kamionka Wielka   dystans – 40 km

Organizatorami kolejnych Finałów PM-TRK będą ośrodki, które uzyskają najwyższą 
liczbę punktów „za ocenę organizacji zawodów” w ANKIECIE UCZESTNIKÓW 
składanej po finale poprzedniego roku. Wyniki ankiety będą udostępnione  
organizatorom zawodów po jej opracowaniu. 



III.   PUNKTACJA BONIFIKACYJNA

1. ZASADY PUNKTACJI

• Zawodnicy  zdobywają  punkty  bonifikacyjne  do Pucharu  po każdym konkursie 
kwalifikacyjnym  rozgrywanym  w  cyklu  Pucharowym.  Bonifikowane  są  cztery 
kryteria z konkursu – udział, zajęta lokata, uzyskane punkty i czas wejścia na 
bramkę weterynaryjną.

• Do  klasyfikacji  końcowej  zawodnika  w  PM-TRK będą  zaliczane  3  najlepsze 
wyniki  w punktach bonifikacyjnych z konkursów kwalifikacyjnych oraz wynik w 
punktach bonifikacyjnych uzyskany w konkursie finałowym. 

• Start zawodnika na koniu i/lub kucu/małym koniu podlega wspólnej klasyfikacji w 
Pucharze

• W  przypadku  uzyskania  przez  zawodników  w  końcowej  klasyfikacji  PM-TRK 
takiej samej liczby punktów bonifikacyjnych, o zajęciu wyższej lokaty w Pucharze 
zadecyduje  wyższe  miejsce  zajęte  przez  zawodnika  w  konkursie  finałowym, 
następnie  większa  liczba  zwycięstw,  kolejno  większa  liczba  drugich  lokat,  a 
potem większa liczba trzecich lokat.  

2. BONIFIKOWANE KRYTERIA       

a)   UDZIAŁ   Za każdy start w zawodach zawodnik otrzymuje 3 pkt.b. (zalicza się 
również nieukończony przejazd – za wyjątkiem dyskwalifikacji)

b)   LOKATA W KONKURSIE   Punktowanych jest zawsze 10 pierwszych miejsc w 
odwrotnej wartości punktów bonifikacyjnych do zajętej lokaty. Za zajęte miejsce można 
otrzymać od 1 – 10 punktów bon. np. gdy konkurs  ukończyło 15 zawodników; 1-sze 
miejsce daje 10 pkt.b., 4 -te miejsce daje 6 pkt.b., 10-te miejsce daje 1 pkt.b., 11-te i 
dalsze miejsca – 0 pkt.b.
W  przypadku,  gdy  wystartuje  w  konkursie  mniejsza  liczba  niż  10  zawodników,  za 
pierwsze  miejsce  przyznanych  zostanie  tyle  punktów,  ilu  będzie  startujących 
zawodników, a za kolejne miejsca zawodnicy otrzymają o jeden punkt mniej. 

c)   PUNKTY W KONKURSIE   bonifikowana jest liczba punktów finalnych uzyskanych 
w konkursie (uwaga! - w konkursie finałowym liczba punktów jest podwójna) - poprzez 
przemnożenie tej liczby bonusem o wartości 1,2

d)   CZAS WEJŚCIA   Zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty bonifikacyjne za czas 
wejścia do badania weterynaryjnego:

         do    3 minut włącznie  – 6 pkt.b.
powyżej    3 minut do   5 minut włącznie – 4 pkt.b.
powyżej    5 minut do 10 minut włącznie – 2 pkt.b.
powyżej  10 minut do 15 minut włącznie – 1 pkt.b.
powyżej  15 minut  – 0 pkt.b.



IV.    WARUNKI UCZESTNICTWA

ZAWODNICY
• Zawodnicy nieposiadający aktualnej  klasy sportowej  w dyscyplinie sportowych 

rajdów konnych
• Każdy zawodnik musi posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny 

zezwalające na uczestnictwo w zawodach jeździeckich
• Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualną polisę NNW z tytułu    

           uczestnictwa w zawodach jeździeckich.
• Niepełnoletni zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start 
• Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku z zapięciem 

trzypunktowym. 
• Obuwie jeździeckie z obcasami o wysokości minimum 12 mm lub obuwie 

sportowe i strzemiona zamknięte (z koszyczkiem)
• Baty (oraz używanie jakiegokolwiek innego przedmiotu jako bata) oraz 

ostrogi są zabronione.

KONIE     
• Dopuszczalny wiek koni od 4 lat.
• Konie, które w sezonie 2014 i 2015 nie startowały w konkursach kl N i wyżej
• Konie muszą legitymować się paszportem hodowlanym lub PZJ z aktualnymi 

szczepieniami przeciwko grypie końskiej.
• Rząd i ogłowie zgodne z przepisami dyscypliny sportowe rajdy konne.

V.   DODATKOWE KONKURSY 

• Konkurs za prezentację
• Best Condition

VI.   KWESTIE INTERPRETACYJNE 

• rozstrzyga Sędzia Główny - decyzja SG jest ostateczna.

VII.   ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW

• promują swoje zawody jako cykl Pucharowy  
• zapewniają zawodnikom starty w koszulkach pucharowych (koszulki z numerami 

startowymi są przechodnie)
• przekazują  do  puli  Pucharowego  Funduszu  Nagród  kwotę  wyliczoną  z 

przemnożenia liczby startujących u organizatora zawodników pucharowych przez 
20 zł/os (np. 12 zawodników startowało x 20 zł = 240 zł na fundusz nagród) 

• Organizator Finału pulę nagród finansowych przeznaczoną dla zdobywców 10  
pierwszych miejsc  końcowej  klasyfikacji  Pucharu  wypłaci  w  następujących  
proporcjach (w zaokrąglenia do pełnych złotych) : 

           4 – 2 – 1,5 – 0,75 -  0,5 – 0,4 – 0,3 - 0,25 – 0,2 – 0,1. 
           W przypadku sklasyfikowania w Finale Pucharu mniejszej liczby zawodników niż 
           10, nowego podziału puli nagród dokona Sędzia Główny. Cała pula nagród musi 
           być rozdysponowana.



VIII.   WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OBOWIAZUJE 
          KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.

Kodeks Postępowania z Koniem

1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że 
wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.



Załącznik  nr 1

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURSÓW KWALIFIKACYJNYCH I 
KONKURSU FINAŁOWEGO PM-TRK: 

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.

1. Dystans od 30 do 40 km
2. Tętno maksymalne konia - 64 ud./min. 
3. Start indywidualny lub w grupach (w konkursie finałowym start indywidualny).
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.  W przypadku 

startu na kucach/małych koniach – prowadzona będzie dla tej grupy oddzielna 
klasyfikacja w konkursie - prędkość dla kuców / małych koni 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.

9. 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  małe konie/kuce:         7 do   8 km/h – 1 pkt
>  9 do 10 km/h – 2 pkt >  8 do   9 km/h – 2 pkt
>10 do 11 km/h – 3 pkt >  9 do 10 km/h – 3 pkt
>11 do 12 km/h – 4 pkt >10 do 11 km/h – 4 pkt
>12 do 13 km/h – 5 pkt >11 do 12 km/h – 5 pkt
>13 do 14 km/h – 6 pkt >12 do 13 km/h – 6 pkt

10. 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.


	Kodeks Postępowania z Koniem

