
XIII  MISTRZOSTWA POLSKI AMAMTORÓW

w  SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH

II  PUCHAR MAŁOPOLSKI 

w  TOWARZYSKICH RAJDACH KONNYCH

o  PUCHAR WÓJTA GMINY NOWY TARG

      01 - 02 sierpnia 2015 roku

1.
2.
3.
4.

Stadnina koni w Łopusznej

PROPOZYCJE



I. INFORMACJE OGÓLNE:
 

Organizator: Stanisław Buła – Łopuszna k/Nowego Targu 
 

Termin:  01 sierpnia  2015 (sobota)
 

Miejsce zawodów: Stadnina koni 34-432,  Łopuszna obok Dworu Tetmajerów
 

Biuro zawodów: bustak62@poczta.onet.pl          tel. 601 142 805
 

Dyrektor zawodów: Krzysztof Pstruś   tel: 504 281 010
Termin zgłoszenia – do 26.07.2015 godz 20.00 na adres biura zawodów

Komisja sędziowska: Eulalia Michalik– przewodnicząca
Anna Hadała
Grażyna Kańka

Komisja weterynaryjna: Jacek Kańka     – przewodniczący
           Baraniak Jakub

Agnieszka Krasodomska
Aleksandra Gospodarczyk 

Przepisy: Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ, Regulaminem 
Pucharu Małopolski w Towarzyskich Rajdach Konnych 2015 i 
niniejszymi propozycjami.

 

PROGRAM ZAWODÓW

Sobota 01 sierpnia 2015          RAJD KONNY, UJEŻDŻENIE

RAJD KONNY

godz. 9.30 - ODPRAWA TECHNICZNA I KONTROLA DOKUMENTÓW  uczestników 
rajdu - stajnia Łopuszna ul. Seweryna Goszczyńskiego

godz. 10.30  - PRZEGLĄD WETERYNARYJNY koni startujących w rajdzie 
  GODZ STARTU  zostanie podana na odprawie

godz. 16.30  DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW 
  W RAJDACH (uroczysta prezentacja odbędzie się w niedzielę 2.08.)

UJEŻDŻENIE

12.00 - kontrola dokumentów do ujeżdżenia
13.00 - wywieszenie list startowych
14.00 - początek konkursów
          - konkurs ujeżdżenia klasy L- 10   i  P – 4
          ( dekoracja i wręczenie nagród po każdym konkursie)
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18.00 spotkanie przy grillu i zabawa taneczna 

Niedziela 02 sierpnia 2015          SKOKI  i ZRYWKA DREWNA 

SKOKI

8.30 -  9.30 sprawdzanie dokumentów,
          10.00   -  wywieszenie list startowych

          11.00  -   I konkurs   - 50 cm -   zwykły
          12.00  -   II konkurs  - 70 cm -   dokładności z rozgrywką
          13.00  -   III konkurs - 80 cm -   zwykły

15.0 -   IV konkurs - 100cm -   dokładności z rozgrywką
 (Dekoracje  w skokach po każdym konkursie)

godz. 16.30 – uroczysta prezentacja zwycięzców Mistrzostw Polski Amatorów w 
rajdach

ZRYWKA DREWNA 

17.00 - Mistrzostwa Podhala w Zrywce Drzewa

18.00 -  Spotkanie przy grillu - dyskoteka

Godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń

UWAGA!!!
PRAWO STARTU W ZAWODACH – RAJDY, UJEŻDŻENIE I SKOKI – mają wyłącznie  
JEŹDŹCY AMATORZY nieposiadający aktualnej klasy sportowej.
Dla zawodników posiadających klasę sportową będzie możliwość zorganizowania 
przejazdów sportowych - szkoleniowych zgodnie z obowiązującymi Regulaminami. 
Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby przy zgłoszeniach w nieprzekraczalnym terminie 
do 26 lipca 2015 roku..

ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW i 
PUCHARU MAŁOPOLSKI AMATORÓW W RAJDACH KONNYCH

Konkursy są przeznaczone dla koni od 4 roku życia i zawodników od 10 roku życia na 
kucach  i  od  12  roku  życia  na  koniach.  Kuc-  koń o wzroście  do 148 cm bez 
podków.

1. Dystans 30 km (2 pętle po 15 km z lotną bramką)
2. Tętno maksymalne konia - 64 ud./min. 
3. Start w grupach 
4. Czas przedstawienia  konia do badania  na bramce weterynaryjnej  wynosi  30 

minut. Istnieje dwukrotna możliwość wejścia na bramkę weterynaryjną.
5. Konkurs rozgrywany z prędkością 8 – 14 km/h. W przypadku startu na kucach – 

prowadzona będzie dla tej grupy oddzielna klasyfikacja w konkursie - prędkość 
dla kuców  7 - 13 km/h

6. Przekroczenie 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:

konie       8 do   9  km/h – 1 pkt  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.

 UWAGA!    KONKURSY DODATKOWE 

1.    KONKURS DODATKOWY - WRAŻENIE OGÓLNE”   -nagroda za 1 miejse.  

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                      dopuszczające -0,1         dostatecznie -0,2                     
dobrze  -0,3              bardzo dobrze -0,4         celująco -0,5                                      
Wygrywa para, która uzyska największą ilość punktów bonifikacyjnych.                     

W przypadku równej ilości punktów wygrywa para, która zajęła wyższe miejsce w 
rajdzie. W konkursie „wrażenie ogólne” przewidziana jest nagroda rzeczowa. 



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 może prezentować jeździec, luzak lub szef ekipy.

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 nawet 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).

KRYTERIA OCENY „WRAŻENIE OGÓLNE”     0,5 - 0.3 (pozytywnie)    0,0 - 0,2 (negatywnie)

1.         CZYSTOŚĆ KONIA
0,5 (błyszczący) - koń czysty, zadbany, błyszczący, rozczesana (zapleciona) grzywa i ogon,  
                                    nabłyszczone kopyta (nasmarowane), 
0,4 (czysty) - koń czysty, ale bez „błysku”
0,3 (prawie czysty) - koń czysty, ale widać „drobne uchybienia” np. nierozczesana grzywa i ogon, 
                                    słoma w ogonie, lekko zakurzony, nierozczyszczone kopyta
0,2 (niedoczyszczony) - widoczne niedoczyszczone partie, zwłaszcza na grzbiecie, pod popręgiem,  
                                    brudne kopyta itp.
0,1 (brudny) - wyraźnie niedoczyszczony, brudny
0,0 (bardzo brudny) - zupełnie  niewyczyszczony, bardzo brudny

2.        POSŁUSZEŃSTWO KONIA
0,5  - koń idealnie ułożony, stoi spokojnie i w równowadze, daje się łatwo prowadzić, całkowicie 
            podporządkowany, bezproblemowy w badaniu,  jego uwaga jest skupiona na 
            prowadzącym
0,4 - koń dobrze ułożony, stoi w miarę spokojnie, daje się łatwo przywrócić do 
            „porządku”, poprawnie prezentuje się w stępie i w kłusie, spokojny w badaniu.
0,3 - koń wymaga korygowania, ale nie sprwawia wrażenia niepodporządkowanego, może mieć  
            problemy w prezentacji ruchu, ale nie wymaga powtórnego pokazywania
0,2 - koń musi być ciągle „korygowany”, sprawia ważenie nieposłusznego i nieułożonego, 



            próbuje dominować i uchyla się od badania, w ruchu musi być zaprezentowany po raz drugi
0,1 - koń niepodporządkowany, wyraźnie dominuje, bardzo trudny do zbadania, ruch z wyraźnym 
            oporem lub poza kontrolą
0,0 - koń nie pozwala się prawidłowo zaprezentować i są duże problemy z badaniem, sprawia  
            wrażenie niebezpiecznego

3.        STRÓJ ZAWODNIKA
0,5 - strój przepisowy jeździecki lub drużynowy, „odświętny”, elegancki, estetyczny, 
0,4 - strój treningowy, schludny, czysty, estetyczny
0,3 - strój codzienny, schludny, buty czyste
0,2 - strój codzienny, niezbyt schludny, brudne buty
0,1 - strój nieodpowiedni i niechlujny, albo „niestosowny” choć estetyczny 
0,0 - strój niechlujny, mocno zabrudzony, wysoce niestosowny np. szorty, sandały

  4.        PRZEDSTAWIENIE (PREZENTACJA ZAWODNIKA I KONIA)
0,5 – znajmość zasad prawidłowego obchodzenia się z koniem i prezentcji, wyraźne i pełne dane, 
            wysoka kultura osobista, czysty rząd
0,4 - koń pokazywany prawidłowo choć z bardzo drobnymi uchybieniami, podawanie niepełnych  
            danych i niezbyt wyraźnie
0,3 - drobne uchybienie w prezentacji np. złe trzymanie wodzy, nieprawidłowy sposób zawracnia, 
            konieczność dopytywania o pełne dane 
0,2 - nieprawidłowa prezentacja, nakładające się błędy, brak znajomości pełnych danych, 
            konieczność upominania się o dane, koń jest prowokowany do złych zachowań, nie 
            wiadomo”kto rządzi”, 
0,1 - nieprawidłowe obchodzenie się z koniem skutkujące wyraźnym nieposłuszeństwem konia, 
            zawodnik mało komunikatywny
0,0 - koń niepodporzadkowany, stwarza zagrożenie (płochliwość, złośliwość w zachowaniu),  
            zawodnik mało kulturalny (mowa ciała, brak opanowania, brak kultury zachowania).

2.   KONKURS DODATKOWY - „BEST COBDITION”     - nagroda za 1 miejsce

III. INFORMACJE O TRASIE

Rajd rozgrywany jest u podnóża Gorców. Start do rajdu z pod  Stajni w Łopusznej w kierunku 
zachodnim do granic miejscowości Ostrowsko, następnie wzdłuż rzeki Leśnica pod wiaduktem  
drogi Nowy Targ-Szczawnica -  drogami polnymi i leśnymi do granic miejscowości Gronków – 
Nowa Biała, następnie równiną do granic z miejscowością Harklowa(Grabka) , przekraczamy 
drogę Nowy Targ-Szczawnica, zjeżdżamy w kierunku rzeki Dunajec(Pod Grymbokiem). W 
Harklowej wkraczamy na drogę asfaltową w kierunku mostu na Dunajec, przekraczamy most  
drogą polną w kierunku „pod prąd Dunajca” jedziemy pod pensjonat AKIKO, drogami polnymi  
zjeżdżamy (Po Łozek) i do Łopusznej, drogą asfaltową (ul. Polna następnie ul Długa) skręcamy 
w prawo i  wyjeżdżamy na górę (Mała Góra), wracamy do Łopusznej ul. Cyrla w kierunku 
pensjonatu NATANAEL, następnie Zarębek Niżny, Zarębek Średni, Zarębek Wyżny, lasem Na 
Łazie, następnie góra  Cuderman, Wielka Góra wracamy do wsi Łopuszna ul Pod Górą, 
następnie w prawo wzdłuż Dunajca jedziemy w kierunku Ostrowska, w Ostrowsku za mostem 
zakręcamy na lewo i drugim brzegiem Dunajca wracamy do Stadniny Koni w Łopusznej.  Trasa  
pośród lasów, łąk,: podłoże różnorodne z przewagą kamieni– drogi leśne z korzeniami, polne, 
raz przekraczamy Dunajec, drogi asfaltowe nie przekraczają  łącznie 4 kilometrów. Różnica 
wzniesień – ok.340m. Trasa  wiedzie terenami Gminy Mszana Dolna  na trasie będą znajdować 
się punkty kontrolne.



IV. WARUNKI STARTU

ZAWODNICY
• Zawodnicy nieposiadający aktualnej klasy sportowej w dyscyplinie sportowych 

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

zezwalające na uczestnictwo w TYCH 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. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Stajnie (stanowiska polowe) przygotowane od dnia 31 lipca 2015 (piątek), od godz. 
18.oo. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu - po uprzednim uzgodnieniu z 
organizatorem pod tel. 601 142 805.
Istnieje możliwość zarezerwowania stanowisk w stajni polowej (słoma+ siano), opłata 
20zł/doba, liczba miejsc ograniczona, rezerwować  wcześniej telefonicznie lub dopisać 
na zgłoszeniu. W przypadku dużego zainteresowania boksami organizator zapewni 
boksy polowe, opłata u właściciela boksów.
Opłata startowa wynosi -100 zł – wpłata na odprawie technicznej lub przelewem 
na konto 60 1240 1574 1111 0000 07841642
Konie zgłoszone po 26 lipca br. mogą być przyjęte przez organizatorów w miarę 
wolnych miejsc.
Wyżywienie i ewentualne noclegi we własnym zakresie.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 26.07.2015 r. na adres biura organizacyjnego:
bustak62@poczta.onet.pl  

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 flot’s dla koni,  i pamiątkowe nagrody rzeczowe.

mailto:bustak62@poczta.onet.pl


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  01.08.2015 r, około godz. 16.30 (stroje galowe)
 
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.

Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dnia 05 lipca 2015                 
Wice  Prezes ds. Sportowych Monika Lubkiewicz-Boruta


