
PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH
W DŁUGODYSTANSOWYCH RAJDACH KONNYCH BIESZCZADY- ŁUKOWE 2009

w kl. L, P, N, 1*, 2*
W przypadku zainteresowania istnieje możliwość rozegrania Zawodów Towarzyskich

I. Informacje ogólne
Organizator:   Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej, 
    Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem” Niepołomice.

Termin:   2-4.10.2009 r.

Miejsce zawodów:  ŁUKOWE, BIESZCZADY 

Biuro zawodów:  Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem” Niepołomice, 
    32-005 Niepołomice, ul. Piaskowa 3b, mail: kjk@konieczajka.pl
    tel. 0603 642 725, faks 012 2812016, 
    Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej
    Klub Jeździecki M.L.S. Import-Export Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    Ośrodek Jeździecki Dolina Koni
    38-516 Tarnawa Dolna, Łukowe 105
    tel./fax: +48 13 46662048
    www.dolinakoni.pl, e-mail: biuro@dolinakoni.pl 
    Zdzisław Szymulański, tel. 501 33 25 71          

Komisja sędziowska:  Eulalia Michalik– przewodnicząca
    Anna Skobrtal, Anna Hadała, Grażyna Kańka

Komisja weterynaryjna: Jacek Kańka – przewodniczący                                               

Lekarz wet. zawodów: Grzegorz Wroński 
                                                            
II. Program zawodów
Piątek 2.10.2009 r. 
godz. 20.00 – ODPRAWA TECHNICZNA – Ośrodek Jeździecki Dolina Koni 
– szczegóły rozgrywania konkursów oraz godziny przeglądów weterynaryjnych 
i startu zostaną podane na odprawie technicznej

Sobota 3.10.2009 r. 
PRZEGLĄD WETERYNARYJNY – Ośrodek Jeździecki Dolina Koni
Start i meta przy stajniach – Ośrodek Jeździecki Dolina Koni
KONKURS NR 1 - 20 km  
KONKURS NR 2 - 40 km
KONKURS NR 3 - 60 km
KONKURS NR 4 - 80 km
KONKURS NR 5 - 120 km
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Niedziela 4.10.2009 r. 
PRZEGLĄD WETERYNARYJNY – Ośrodek Jeździecki Dolina Koni
Start i meta przy stajniach – Ośrodek Jeździecki Dolina Koni
KONKURS NR 6 - 20 km  
KONKURS NR 7 - 40 km
KONKURS NR 8 - 60 km
KONKURS NR 9 - 80 km
Godziny wieczorne - Ośrodek Jeździecki Dolina Koni (świetlica ośrodka) 
– zakończenie Rajdu, wręczenie nagród, ognisko 

Zasady rozgrywania konkursów regionalnych – zgodnie z przepisami PZJ 

III. Sprawy organizacyjne 
Stajnie przygotowane od dnia 2.10.09 (piątek) od godz. 8.00. Istnieje możliwość wcześniejszego przy-
jazdu – po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem. Stajnie dla koni przygotowane będą w Dolinie Koni 
Łukowe 10, Tarnowa Dolna (ilość boksów ograniczona). Organizator zapewnia ściółkę na czas zawodów. 
Możliwość zakupienia siana na miejscu w cenie 4 zł za 10 kg. 
Opłaty: organizacyjna - 150 zł od konia,  stanowisko dla konia - 25 zł. za dzień, boks 50 zł za dzień. 
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 25.09.2009 r. na adres biura zawodów.   
Konie zgłoszone po 25 września mogą być przyjęte przez organizatorów w miarę wolnych miejsc. 
Noclegi: Ośrodek Jeździecki Dolina Koni – nocleg 35 zł/os. tel. 664 495 553. 

IV.  Inne informacje
1. Organizator zapewnia flot’s dla koni, puchary i pamiątkowe nagrody rzeczowe. 
2. Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luza-
ków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych podczas 
zawodów lub transportu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu zawodów.
6. Zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat rajdów długodystansowych odsyłamy na 
stronę www.endurance.pl, www.pzj.pl i do książek p. Ewy Szarskiej.
7. Wynajem konia na rajd. Informacje Zdzisław Szymulański, tel. 501 33 25 71

V.  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-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.

b. szczepienie przypominające:
 • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
 • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody. 

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. Do-
bro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowa-
ne 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. Od-
nosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających 
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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 po-
dróży 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 wetery-
naryjnej 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.

Zasady rozgrywania konkursów towarzyskich
 
 •  udział dla koni, które ukończyły 48 miesięcy życia 
  i starszych i zawodników od 14  roku życia
 • tętno nie może być wyższe niż 64 ud/min.
 • czas przedstawienia konia do badania wynosi 30 min. 
  Istnieje dwukrotna możliwość wejścia na każdą bramkę weterynaryjną.
 • start indywidualny lub w grupach 2-3 osobowych
 • czas przejazdu jest zamykany na linii mety
 • prędkość minimalna 5 km/godz. maksymalna 14 km/godz.

Zasady punktacji 
1. odwodnienie konia:
                   1-2 sekundy – 5 pkt
                   3-4 sekundy – 3 pkt
                   5 i więcej sekund – 0 pkt
2. ruch
                   bez zastrzeżeń (ocena A) – 5pkt
                   nieregularny (ocena B) – 3pkt
                   kulawy – eliminacja konia i zawodnika
3. czas wejścia na bramkę weterynaryjną
                   do 10 min. – 4 pkt
                   10 - 20 min  - 2 pkt
                   powyżej 20 min – 0 pkt
4. wynik testu Ridgewaya
                   ujemny –  plus 2 pkt
                   0 –  0 pkt
                   dodatni – minus 2 pkt
Suma punktów za powyższe parametry mnożona jest przez współczynnik uzyskanej prędkości (od 0,500 
do 1,400) 

Propozycje zatwierdzone przez MZJ w dniu 31.08.2009r.


