
PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH 
W DŁUGODYSTANSOWYCH RAJDACH KONNYCH BIESZCZADY 

– ŁUKOWE – 08 – 10.10.2010r. w kl. LL, L, P, N

W  przypadku  zainteresowania  istnieje  możliwość  rozegrania  Zawodów  Towarzyskich  –  zasady 
rozgrywania w pkt. IX.

I Informacje ogólne

Organizator: Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej
ul. 3-go Maja 2, 38 – 540 Zagórz

Klub Jeździecki M.L.S. Import-Export Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Ośrodek Jeździecki Dolina Koni
38-516 Tarnawa Dolna, Łukowe 105
tel./fax: +48 13 46 62 048
http://www.dolinakoni.pl 
e-mail: biuro@dolinakoni.pl 
Zdzisław Szymulański, tel. 501 33 25 71 

Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem” Niepołomice 
32-005 Niepołomice, ul. Piaskowa 3b, 
mail: kjk@konieczajka.pl
Tadeusz Czajka, tel. 603 642 725, 
fax 012 2812016 

Termin: 8-10.10.2010 r.

Miejsce zawodów: ŁUKOWE, BIESZCZADY 

Biuro zawodów: Klub Jeździecki M.L.S. Import-Export Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Ośrodek Jeździecki Dolina Koni
38-516 Tarnawa Dolna, Łukowe 105
tel./fax: +48 13 46 62 048
http://www.dolinakoni.pl 
e-mail: biuro@dolinakoni.pl 
Zdzisław Szymulański, tel. 501 33 25 71



Komisja sędziowska: 

Przewodnicząca – Anna Skobrtal
Członkowie – Eulalia Michalik

– Anna Hadała
 – Grażyna Kańka

Komisja weterynaryjna – Jacek Kańka – przewodniczący
– Agnieszka Kobos

Lekarz wet. zawodów – Agnieszka Kobos
Lekarz medycyny – GOPR

Gospodarz toru – Tadeusz Czajka

Podkuwacz – Wacław Gilarski

Obsługa komputerowa – Anna Hadała

II Program zawodów

Piątek 08.10.2010r. 
godz. 20.00 – ODPRAWA TECHNICZNA – Ośrodek Jeździecki  Dolina Koni – szczegóły rozgrywania 
konkursów oraz godziny startu zostaną podane na odprawie technicznej.
Zasady rozgrywania konkursów towarzyskich zostaną podane po zakończeniu odprawy technicznej.

Sobota 9.10.2010r. 
godz. 7.00 – PRZEGLĄD WETERYNARYJNY
KONKURS NR 1, klasa N - 81 km – na normę czasu
Godzina startu – 08.00
Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych F.

- dystans 81 km na czas (pętle: 39 km; 21 km; 21 km),

- trasa: 39 km – 21 km – 21 km,

- bramki weterynaryjne po 39 km; 60 km i na mecie,
- przerwy po 39 km – 30 min, po 60 km – 40 min

KONKURS NR 2, klasa P - 60 km   – na normę czasu  
Godzina startu – 08.30
Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych F.

- dystans 60 km na normę czasu (pętle: 39 km; 21 km),
- trasa: 39 km – 21 km,
- bramki weterynaryjne po 39 km i na mecie,
- przerwy po 39 km – 30 min.

KONKURS NR 3, klasa L - 39 km   – na normę czasu  
Godzina startu – 09.00
Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych F.

- dystans 39 km na normę czasu (pętla: 39 km),
- trasa: 39 km
- bramki weterynaryjne: w połowie dystansu (lotna) i na mecie.
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KONKURS NR 4, klasa LL - 21 km   – na normę czasu  
Godzina startu – 09.30
Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych F.

- dystans 21 km na normę czasu (pętle: 21 km),
- trasa: 21 km
- bramki weterynaryjne: w połowie dystansu (lotna) i na mecie.

III Informacje o trasie
Pętle o długości 21km i 39km.
Rajd rozgrywany na terenach Bieszczad.  Trasa wiedzie pośród pól,  łąk,  lasów i  łagodnych wzgórz, 
częściowo zalesionych:  podłoże  różnorodne – drogi  leśne  z  korzeniami,  polne,  kamieniste,  odcinki 
asfaltu, przeprawa przez brody. Różnica wzniesień wynosi do 200 m
W załączeniu mapa z trasą przejazdu.

IV Sprawy organizacyjne 

Opłata za boks 50 zł/za dzień (w tym ściółka i siano).

Stajnie przygotowane od dnia 8.10.2010 (piątek) od godz. 8.00. Istnieje możliwość wcześniejszego 
przyjazdu - po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem. 
Stajnie  dla  koni  przygotowane  będą  w  Dolinie  Koni  Łukowe  10,  Tarnawa  Dolna  (liczba  boksów 
ograniczona). Organizator zapewnia ściółkę i siano na czas zawodów.

Opłaty startowe:

Konkurs Dystans Wpisowe

konkurs 1   81 km 140 PLN

konkurs 2   60 km 120 PLN

konkurs 3   39 km 100 PLN

konkurs 4   21 km   80 PLN

Zgłoszenia nadsyłać:
tel./fax: +48 13 46 62 048, 501 33 25 71, 664 495 553

e-mail: biuro@dolinakoni.pl

Zgłoszenia ostateczne do dnia 01.10.2010r.
Konie zgłoszone po 01 października mogą być przyjęte przez organizatorów w miarę wolnych miejsc 

– zgłoszenie po terminie powoduje wzrost wpisowego o 50%.
Zgłoszenie na zawody jest jednocześnie przyjęciem obowiązku wniesienia ww. opłat.
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Ważne!
Opłaty prosimy uiszczać po uzgodnieniu rezerwacji.
Nr konta
66 1060 0076 0000 3070 0131 9062, Bank BPH SA Kraków 
Zdzisław Szymulański 
ul. Św. Bronisławy 24 
30 - 203 Kraków 
tytułem: rajd długodystansowy – dystans............  

Pozostałe opłaty – boks, noclegi, wyżywienie – na miejscu.
Wpłaty muszą być uregulowane przed odprawą techniczną.
W przypadku nieuregulowania opłat, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa.
Cisza nocna w stajni od godz. 22.00 – 6.00
Prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

Noclegi: Ośrodek Jeździecki Dolina Koni - nocleg 40 PLN/os. tel. 664 495 553.
Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia: śniadanie i obiadokolacja w cenie 40 PLN/os./dzień
Dodatkowo na terenie zawodów będzie czynny bar.

V Warunki startu i niezbędne dokumenty

Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego.
W konkursach mogą startować zawodnicy zarejestrowani w PZJ/WZJ i posiadający aktualną licencję 
sportową PZJ lub WZJ. Konie muszą posiadać aktualną licencję WZJ lub PZJ oraz Paszport PZJ lub 
PZHK. 
Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie.
Badania przeprowadza i wydaje zaświadczenie:

 lekarz zatrudniony w przychodni sportowo-lekarskiej,

 uprawniony lekarz medycyny sportowej,

 lekarz mający certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyn Sportowej,

 lekarz, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej.

W  czasie  rajdu  i  treningu  przed  zawodami  zawodnika  obowiązuje  twarde  nakrycie  głowy  (kask  
z atestem) zgodne z przepisami obuwie oraz estetyczny ubiór.

W  przypadku  braków w dokumentacji  jeźdźca  lub  konia  para  nie  będzie  dopuszczona  do  startu  
w zawodach.

VI Inne informacje

1. Nagrody – organizator zapewnia flot’s dla koni, puchary i pamiątkowe upominki rzeczowe - 

rozdział wg zajętych miejsc w konkursie bez rozdzielania na kategorie wiekowe. 

2. Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.

3. 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.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów, rezygnacji 

z organizacji konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do danej klasy konkursu oraz 
rezygnacji z prowadzenia klasyfikacji z podziałem na kategorie wiekowe w wypadku zgłoszenia 
mniej niż 3 par do każdej kategorii. 

5. Protesty i skargi – (Art. 65i 66 Przepisów ogólnych PZJ) Każdy protest i skarga, ażeby były 

ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 PLN

6. Prawo wejścia do stajni oprócz osób oficjalnych mają: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, 

luzacy, właściciele koni.

VII Sprawy weterynaryjne

1. Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. 
2. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

a. szczepienie podstawowe:
i. pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
ii. drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego 

szczepienia.
b. szczepienie przypominające:

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

przybyciem na zawody. 

Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI)  oczekuje  od wszystkich osób zaangażowanych w sport 
jeździecki  respektowania  wydanego  przez  FEI  Kodeksu  Postępowania  z  Końmi,  jak  również 
przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we 
współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.
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.
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VIII KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

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  i  środków  medycznych,  zabiegów  chirurgicznych 
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

3. 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.

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

Propozycje zatwierdzone przez MZJ w dniu 13.08.2010r.
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IX Program zawodów Towarzyskich

Piątek 8.10.2010r. 
godz. 20.00 – ODPRAWA TECHNICZNA – Ośrodek Jeździecki Dolina Koni – szczegóły rozgrywania 
konkursów towarzyskich oraz godziny startu zostaną podane na odprawie technicznej.

Niedziela 10.10.2010r. 
godz. 08.00 – PRZEGLĄD WETERYNARYJNY
Towarzyski Konkurs nr 5 – 39 km
Godzina startu – 09.00

- dystans 39 km na normę czasu (pętle: 39 km),
- trasa: 39 km
- bramki weterynaryjne: w połowie dystansu (lotna) i na mecie.

Towarzyski Konkurs nr 6 – 21 km
Godzina startu – 09.30

- dystans 21 km na normę czasu (pętle: 21 km),

- trasa: 21 km
- bramki weterynaryjne: w połowie dystansu (lotna) i na mecie.

GODZINY  POPOŁUDNIOWE  -  zakończenie  zawodów,  ogłoszenie  wyników.  Organizator 
zapewnia flot’s dla koni oraz puchary i upominki dla zawodników.

I. Informacje o trasie
Pętle o długości 21km i 39km.
Rajd rozgrywany na terenach Bieszczad.  Trasa wiedzie pośród pól,  łąk,  lasów i  łagodnych wzgórz, 
częściowo zalesionych:  podłoże  różnorodne – drogi  leśne  z  korzeniami,  polne,  kamieniste,  odcinki 
asfaltu, przeprawa przez brody. Różnica wzniesień wynosi do 200 m

II. Sprawy organizacyjne 

Opłata za boks 50 zł/za dzień (w tym ściółka i siano).

Stajnie  przygotowane od dnia 8.10.2010 (piątek) od godz. 8.00. Istnieje możliwość wcześniejszego 
przyjazdu - po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem. 
Stajnie  dla  koni  przygotowane  będą  w  Dolinie  Koni  Łukowe  10,  Tarnawa  Dolna  (liczba  boksów 
ograniczona). Organizator zapewnia ściółkę i siano na czas zawodów.

Opłaty startowe

Konkurs Dystans Wpisowe

Towarzyski konkurs 5 39 km 90 PLN

Towarzyski konkurs 6 21 km 70 PLN
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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 7 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 2 minuty – 5 pkt.
w 3-4 minucie – 4 pkt.
w 5-6 minucie – 3 pkt.
w 7-8 minucie – 2 pkt.
w 9-10 minucie – 1 pkt.
powyżej 10 minut – 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 
0,700 do 1,400) 
Maksymalnie koń może uzyskać za parametry metaboliczne 17 pkt., które pomnożone przez 
współczynnik prędkości dają wynik końcowy. Maksymalnie można uzyskać 23,8 pkt.
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Wymagana dokumentacja dla zawodników i koni:

1. Konie muszą posiadać paszport PZHK.

2. W dokumentach identyfikacyjnych konia muszą  być  wpisane aktualne szczepienia przeciwko 

grypie koni wg przepisów weterynaryjnych PZJ (25.03.2010 wydanie piąte) – podane niżej –  
w sprawy weterynaryjne.

3. Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie.

Badania przeprowadza i wydaje zaświadczenie:
 lekarz zatrudniony w przychodni sportowo-lekarskiej,
 uprawniony lekarz medycyny sportowej,

 lekarz mający certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyn Sportowej,

 lekarz,  który zawarł  umowę  z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie  świadczeń 
zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej,

 lekarz rodzinny.

4. W czasie konkursów i treningu przed zawodami, zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy 
(kask z atestem), obuwie zgodnie z przepisami oraz estetyczny ubiór.

Inne informacje

1. Nagrody –  organizator  zapewnia  flot’s  dla  koni,  puchary  i  pamiątkowe upominki  rzeczowe 

rozdział wg zajętych miejsc w konkursie bez rozdzielania na kategorie wiekowe. 
2. Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.

3. 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.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów, rezygnacji 
z organizacji konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do danej klasy konkursu . 

5. Protesty i skargi – (Art. 65i 66 Przepisów ogólnych PZJ) Każdy protest i skarga, ażeby były 

ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 PL.

Sprawy weterynaryjne

1. Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. 
2. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

c. szczepienie podstawowe:
i. pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
ii. drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego 

szczepienia.
d. szczepienie przypominające:

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

przybyciem na zawody. 

Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI)  oczekuje  od wszystkich osób zaangażowanych w sport 
jeździecki  respektowania  wydanego  przez  FEI  Kodeksu  Postępowania  z  Końmi,  jak  również 
przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we 
współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.
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. 
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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

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  i  środków  medycznych,  zabiegów  chirurgicznych 
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

3. 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.

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

Propozycje zatwierdzone przez MZJ w dniu 13.08.2010r.
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