
PROPOZYCJE

1 . REGIONALNE I TOWARZYSKIE ZAWODY 

   W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH

W RADRUŻU 

17-18 sierpnia 2018

1*- ZR, N-ZR, P- ZR,  L- ZR, L  – ZT

PROPOZYCJE  ZATWIERDZONE  PRZEZ  PODKARPACKI  ZWIĄZEK  JEŹDZIECKI           
DNIA :  12.07.2018   w uzgodnieniu z Agnieszką Kloc – Alek Cyran

Nazwa zawodów: 1. Regionalne i Towarzyskie Zawody w Sportowych Rajdach 
Konnych w SK Radruż, koło Horyńca-Zdroju

Termin zawodów: 17-18.08.2018

Miejsce zawodów: Stadnina koni Radruż 37-620 Horyniec-Zdrój, POLSKA  
współrzędne GPS wsi Radruż to (23.401389, 50.177222).

Komitet Organizacyjny:  Aleksandra Jabłońska ( tel. 781 550 024), Tomasz Procajło

BIURO ZAWODÓW I ZGŁOSZENIA;  e-maill:  aleksandra.jablonska2@onet.pl

KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Przewodnicząca: Eulalia Michalik

Sędzia WZJ:           Grażyna Kańka

Członkowie: Anna Hadała (DT)

Marcin Kozieł

Komisarz: rotacyjnie

KOMISJA WETERYNARYJNA:

Przewodniczący: Jacek Kańka

Członkowie: Krzysztof Skwierczyński, 

Wojciech Błahuciak

mailto:aleksandra.jablonska2@onet.pl


Lekarz zawodów:   Krzysztof Skwierczyński

Serwis kowalski: Wojciech Błahuciak

Gospodarz toru: Aleksandra Jabłońska

Obsługa medyczna:   Zespół Ratownictwa Medycznego z Lubaczowa

UCZESTNICTWO: 

ZAWODY REGIONALNE - z  awodnicy - zarejestrowani w PZJ/WZJ i posiadający 
aktualną licencję PZJ/WZJ, ważne badania od lekarza sportowego i ubezpieczenie 
NNW. 
Konie – aktualna licencja PZJ/WZJ, paszport PZJ lub Urzędowy oraz aktualne 
szczepienia 
ZAWODY TOWARZYSKIE – zawodnicy - ważne badania od lekarza 
sportowego,ubezpieczenie NNW, zgoda opiekuna prawnego (w przypadku osób 
niepełnoletnich)
Konie   - paszport PZJ lub Urzędowy oraz aktualne szczepienia 

ZGŁOSZENIA (wyłącznie drogą elektroniczną)  - termin zgłoszeń: do 03.08.2018 r. 
Zgłoszenia należy przesyłać na mail: aleksandra.jabloska2@onet.pl  (tel.781 550 
024) wyłącznie na drukach zgłoszeniowych  (z podaniem wymaganych danych konia 
i zawodnika) – link do druków:
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/z%C5%82oszenie%20do%20zawo%C3%B3w
%20druk%20PZJ%20pdf.pdf

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest uiszczenie przedpłaty do dnia 10 sierpnia 2018 
w wysokości 150 zł na rachunek:

23 1020 4287 0000 2602 0134 0918

Aleksandra Jabłońska ul. Wojska Polskiego 12   37-620 Horyniec-Zdrój

Zgłoszenia po terminie lub wpłata gotówką na miejscu przed startem – opłata 
będzie powiększona o kwotę 20 zł od konia. Zgłoszenia po terminie przyjmowane 
będą jedynie w miarę wolnych miejsc i za zgodą organizatora zawodów.

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach do 5 dni przed terminem zawodów 
przedpłata zostanie zwrócona w całości. Rezygnacja po tym terminie - nie będzie 
możliwości żadnych zwrotów. Osoby, które nie zgłoszą drogą pisemną odwołania  
startu i nie przyjadą na zawody -  zobowiązane są do uiszczenie wszelkich opłat 
wynikających z tych PROPOZYCJI w terminie do 3 dni po zawodach.

UWAGA:    Odwołanie udziału w zawodach wyłącznie na piśmie z przesłaniem na 
adres : aleksandra.jablonska2@onet.pl

mailto:aleksandra.jablonska2@onet.pl
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/zg%C5%82oszenie%20do%20zawod%C3%B3w%20druk%20PZJ%20pdf.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/zg%C5%82oszenie%20do%20zawod%C3%B3w%20druk%20PZJ%20pdf.pdf


PROGRAM ZAWODÓW :

piątek  17.08.2018

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZEGLĄDU WETERYNARYJNEGO KONIECZNE JEST 
UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PŁATNOŚCI W BIURZE ZAWODÓW (biuro czynne w piątek od 
godziny 16.30)

godz. 18.00 Przegląd koni
            19.30 Odprawa techniczna

20.30 Ognisko integracyjne

sobota 18.08.2018   

godz. 6.30 dodatkowy przegląd
                7:00 start konkursu 1* 
                7:15 start konkursu N 
                7.45 start konkursu P 
                9:00 start konkursu L 
                9.30 start konkursu L (konkurs towarzyski)

godz. ok. 16.30  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

Zasady punktacji i rozgrywania konkursów wg Regulaminu Sportowych Rajdów Konnych 
2018  (modyfikacje dla ZT określają niniejsze propozycje).

UWAGA: w nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami, organizator 
zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów i korekty trasy. O 
ewentualnych zmianach zawodnicy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowy.

PĘTLE :
31,00 km (CZERWONA)
22.00 km (ŻÓŁTA)

HARMONOGRAM  :  SOBOTA   18.08.2018

godz. 7.00        KLASA 1*  DYSTANS 84,00 km

Konie: ukończone 6 lat, zawodnicy od 14 roku życia. 
•  3 pętle (31,0 km + 31,0 km + 22,0 km)  tętno: 64 bpm

Czas przedstawienia do badania na bramkach: 20 minut/  meta 30 minut
Obowiązkowy odpoczynek po pętli I – 40 minut
Obowiązkowy odpoczynek po pętli II – 50 minut z rekontrolą



godz. 7.15        KLASA N DYSTANS 84,00 km (na normę czasu)

Konie: ukończone 6 lat, zawodnicy od 14 roku życia. 
•  3 pętle (31,0 km + 31,0 km + 22,0 km)  tętno: 64 bpm

Czas przedstawienia do badania na bramkach i mecie: 20 minut
Obowiązkowy odpoczynek po pętli I – 40 minut
Obowiązkowy odpoczynek po pętli II – 50 minut z rekontrolą

godz. 7.45        KLASA P  DYSTANS 44,00 km (na normę czasu)
 
Konie: ukończone 5 lat, i zawodnicy od 13 roku życia. 
•  2 pętle (22,0 km + 22,0 km) tętno: 64 bpm
Czas przedstawienia do badania na bramkach i mecie: 20 minut
Obowiązkowy odpoczynek po pętli – 40 minut
  

godz. 9.00        KLASA L  DYSTANS 22,00 km (na normę czasu)

Konie: ukończone 4 lata, zawodnicy od 12 roku życia. 
•  1 pętla (22,00 km) tętno: 64 bpm
Czas przedstawienia do badania na mecie: 20 minut

godz. 9.30        KLASA L  TOWARZYSKA  DYSTANS 22,00 km (na normę czasu)

Konie: ukończone 4 lata, zawodnicy od 12 roku życia (od 10 r.ż. na małych koniach). 
•  1 pętla (22,00 km) tętno: 64 bpm
Czas przedstawienia do badania na mecie: 30 minut, 2 wejścia
Prędkość 8-14 km/godz.

UBIÓR:

W czasie  rajdu  i  treningów  przed  zawodami  zawodnika  obowiązuje  twarde  
nakrycie głowy  (kask  z  atestem  i  trzypunktowym  mocowaniem)  zapięte  pod  
brodą  oraz obuwie  jeździeckie  z  obcasami min.12mm-  lub  w  przypadku  ich  
braku  -  strzemiona  zamknięte (z  koszyczkiem).  Zabronione  palcaty  i  ostrogi.  
Każda  osoba  siedząca  na  koniu  musi mieć  zapięty  kask.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
TRASA: Pętle o długości 22,0 km, 31,0 km. 
Trasa przebiega przez obszary leśne, drogi polne, oraz gminne. podłoże piaszczyste, 
leśne i trawiaste. Przy nadmiernych opadach deszczu organizator zastrzega 
sobie korektę trasy ze względu na tworzenie się zastoisk wodnych i błota.
Teren płaski, różnica wzniesień na pętli do około 50m,  niewielkie odcinki dróg 
asfaltowych do +- 1 km. Przygotowane z myślą o możliwości łatwiejszego zagrywania 
koni.



OPŁATY:

OPŁATA ORGANIZACYJNA :

Konkursy  klasy: 1*- 150 z ; N -150 z ;   P - 150z , L  – 150  z , L-ZT 100 z . ł ł ł ł ł

OPŁATA  ZA BOKSY DLA KONI : 130 zł za boks - (w cenę boksu wliczona jest cena 
siana i słomy)
Organizator zapewnia 35 boksów w stajni murowanej (automatyczne poidła, kraty na 
siano, żłoby) przygotowanych od dnia 17.08.2018  od godz. 8.00 (rezerwacja wg 
kolejności zgłoszeń).
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP.
POZA OSOBAMI OFICJALNYMI, PRAWO WSTĘPU DO STAJNI MAJĄ TYLKO: 
SZEFOWIE EKIP, TRENERZY, ZAWODNICY, LUZACY, WŁAŚCICIELE KONI.

Protesty  wyłącznie  na  piśmie  z  dołączeniem  kaucji  200zł. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE   : we własnym zakresie i na własny koszt:

Gościniec po lasem:     503 994 014
Hotel: Dukat   16 631 32 65
Pensjonat: Hetman  16 631 33 32

INNE  INFORMACJE:

Organizator   zapewnia   puchary i   upominki   dla zwycięzców ,  flo  dla wszystkich
zawodników. Organizator  funduje  zawodnikom  ognisko integracyjne–  piątek,  po
przeglądzie.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  programu  zawodów  oraz  rezygnacji
z organizacji konkursu w przypadku  małej liczby zgłoszeń. 

W celu uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów związanego z osobami oficjalnymi
prosimy o zapoznanie się ze składami osób oficjalnych i podjęcie decyzji, co do chęci 
uczestnictwa w zawodach. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ORGANIZATORA:

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialno ci  z  tytu u  wypadków  i  zachorowa  trenerów,   ś ł ń
zawodników,   luzaków   i   koni,   jak   równie    w   przypadku   kradzie y, zniszcze ,  po arów  ż ż ń ż
i innych  wydarze   wynik ych  w  czasie  transportu  i  trwania zawodów.  ń ł Zawodnicy i w a ciciele ł ś
odpowiadaj  osobi cie za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych,ą ś
ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pe nego ubezpieczenia nał
czas udzia u w zawodach.ł
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  programie zawodów i korekty 
trasy (z przyczyn niezależnych od organizatora) i  poinformowania  o  tym 
zawodników w sposób zwyczajowo przyjęty.



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.

KODEKS     POSTĘPOWANIA Z  KONIEM 

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.

 1. 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. 

2.  Konie  i  jeźdźcy  muszą  być  wytrenowani,  kompetentni  i  zdrowi  zanim  wezmą  udział  w  zawodach.
Odnosi  się  to także  do  podawania  leków  środków  medycznych,  zabiegów  chirurgicznych  zagrażających
dobru  konia  lub  ciąży klaczy,  oraz  do  przypadków  nadużywania  przemocy.

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

4. 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. 

5.  FEI  wzywa  wszystkie  osoby  zaangażowane  w  sport  jeździecki  do  osiągania  najwyższego  możliwego
poziomu wiedzy   w  ich  specjalności   w  zakresie  opieki   i   postępowania   z   koniem  biorącym  udział
w zawodach. 


