
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAZWA ZAWODÓW:  

Zawody Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych Szlakiem Jana Wnęka 

 

Termin i miejsce zawodów: 26 września 2015, sobota 

Odporyszów, ul. Lipowa 10 

Stowarzyszenie SIEMACHA 

Organizator Stowarzyszenie SIEMACHA 

ul. Długa 42 

31-146 Kraków 

Współorganizator Fundacja Dowolnie na koń! 

Stare Żukowice 3A 

33-151 Nowa Jastrząbka 

Biuro zawodów Anna Hadała 

 

Komitet organizacyjny  

 

Dyrektor zawodów:  

Gospodarz toru:  

 

 

Paulina Lubera, tel.: 882011243 

Jolanta Lubera, tel.: 602491343 

 

OSOBY OFICJALNE: Zawody Towarzyskie 

Komisja sędziowska 

Sędzia Główny Eulalia Michalik POL 

Komisja sędziowska Grażyna Kańka POL 

 Anna Hadała POL 

Gospodarz toru Jolanta Lubera POL 

Komisja weterynaryjna 

Przewodniczący lek. wet. Jacek Kańka POL 

Lekarz weterynarii zawodów Lek.wet. Marek Tischner 

Lek.wet. Paweł Szpar 

Zabezpieczenie medyczne zawodów Karetka i ratownik medyczny 

Serwis kowalski Tomasz Kowal 



PRZEPISY OGÓLNE 

Przepisy: Zawody rozgrywane zgodnie z Regulaminem Sportowych Rajdów Konnych 2015 i niniejszymi 

propozycjami. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

Sobota 26 września (sobota) 2015 

7.00 – przegląd weterynaryjny  

8.00 – odprawa techniczna 

9.30 – planowana godzina startu  

 

PRAWO STARTU 

W zawodach w ramach Zawodów Towarzyskich mogą startować JEŹDŹCY – AMATORZY nieposiadający 

aktualnej klasy sportowej w sportowych rajdach konnych. 

Zawodników posiadających klasę sportową zapraszamy do startu w konkursach rozgrywanych w ramach 

zawodów regionalnych, odbywających się w Odporyszowie w tym samym terminie (26.09.2015):  

klasy L – 30 km i P – 40 km.   

 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURSU  
(OSTATECZNA GODZINA STARTU ZOSTANIE PODANA PODCZAS ODPRAWY TECHNICZNEJ) 

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. LL 10 i 20 km. 

2. Tętno maksymalne konia – 64 ud./min. 

3. Start indywidualny lub w grupach. 

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, prowadzona będzie dla tej grupy oddzielna klasyfikacja  

w konkursie – prędkość dla kuców 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. 



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      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 – 6pkt 

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. 

 

INFORMACJA O TRASIE 

Opis trasy: zawody rozgrywane będą na terenach Płaskowyżu Tarnowskiego.  

Start i meta: Centrum Sportów Konnych SIEMACHA Odporyszów. 

Trasa przebiega terenem nizinnym, częściowo zalesionym. 

Podłoże: drogi leśne, polne, piaszczyste, dłuższe odcinki dróg bitych, utwardzonych, szutrowych, odcinki 

asfaltu.  

Różnica wzniesień: 10 metrów. 

Pętle o długości 10 km i 20 km.  

WARUNKI STARTU 

Zawodnik 

● musi być ubezpieczony od NNW na czas rajdu; 

● musi posiadać pisemną zgodę lekarza na start w tych zawodach; 



● musi posiadać dokument tożsamości; 

● niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w tych zawodach; 

● w czasie zawodów oraz ewentualnych treningów przed startem zawodnika obowiązuje twarde nakrycie 

głowy zapinane pod brodą. Zawodnik zobowiązany jest posiadać buty z obcasem lub strzemiona z noskiem 

(koszykiem);  

● podczas zawodów nie wolno używać ostróg i bata (lub jakiegokolwiek innego przedmiotu jako bata) pod 

karą dyskwalifikacji. 

Koń 

● w rajdzie mogą brać udział konie 4-letnie i starsze. Nie mogą brać udziału klacze wysoko źrebne (od 4 m-ca 

ciąży) oraz karmiące (do 9 m- ca po wyźrebieniu); 

● każdy koń musi posiadać dokument identyfikacyjny (paszport PZHK lub PZJ ); 

● koń musi posiadać aktualne szczepienia przeciw grypie; 

● w przypadku kulawizny, koń nie będzie w żadnym wypadku dopuszczony do startu; 

● nie będą dopuszczone do rajdu konie niespokojne, niedające się zbadać lekarzowi weterynarii oraz konie 

stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych koni. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne. Na czas zawodów dla koni będą udostępnione do wygrodzenia 

miejsca na pastwisku. 

Wyżywienie – organizator zapewnia jeden ciepły posiłek dla uczestników rajdu.  

Niezwłocznie po przybyciu na miejsce zawodów zawodnicy zobowiązani są zarejestrować się w Biurze 

Zawodów, dopełniając wszystkich niezbędnych formalności (przekazanie dokumentów). Po dokonaniu 

ostatecznej rejestracji w Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają numery startowe.  

Osoby, które nie dopełnią ww. formalności nie zostaną dopuszczone do przeglądu weterynaryjnego.  

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Zgłoszenia muszą zawierać komplet informacji 

dotyczących zawodnika. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Stowarzyszenia SIEMACHA od 7 września: 

www.siemacha.org.pl/projekty/rajd-konny-szlakiem-jana-wneka 

przyjmowane będą do 23 września (środa) 2015 

Telefon kontaktowy: Paulina Lubera 882011243; Jolanta Lubera 602491343. 

OPŁATY 

Zawody są bezpłatne. 

http://www.dowolnienakon.pl/


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, puchary i pamiątkowe nagrody rzeczowe. 

● Zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat rajdów długodystansowych odsyłamy na stronę 

www.pzj.pl i do książki Ewy Szarskiej „Konne rajdy długodystansowe”. 

SPRAWY WETERYNARYJNE 

Wymagane będą 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.  

 

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW I ROZDANIE NAGRÓD 

Sobota, 26 września 2015 

Zakończenie zawodów i uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się około godziny 14.30 w sobotę podczas 
uroczystego otwarcia Centrum Sportów Konnych (CSK) w Odporyszowie (13.00-17.00). Zawodników 
obowiązują stroje galowe. 

Program wydarzeń: 

9.00-14.30 Rajd Konny Szlakiem Jana Wnęka 

13.00-14.30 Uroczyste otwarcie CSK 

Miejsce: hala namiotowa przy stajni 

 Wręczenie nagród uczestnikom rajdu konnego szlakiem Jana Wnęka i akcji Sprzątanie Świata 

 Podziękowania dla partnerów i sponsorów CSK 

 Prezentacja szklarni, działań ekologicznych 

 Otwarcie stajni i przekazanie koni pod opiekę dzieciom 

14.45 Sadzenie drzew 

15.00-17.00  Pokaz strzelectwa 

Pokaz tresury psów 



Skoki przez przeszkody 

Pokaz ujeżdżenia 

 

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 

1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach 

treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.  

2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną 

dopuszczeni do zwodów.  

3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia.  

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów 

oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.  

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.  

Pełny tekst Kodeksu można otrzymać z Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej: Federation Equestre 

Internationale, HM King Hussein I Building, Chemin des Delibes 9, 1006 Lausanne, Switzerland. Telefon: +41 

21 310 47 47. Kodeks jest dostępny w języku angielskim i francuskim. Kodeks jest także dostępny na stronie 

internetowej FEI: www.fei.org 

 

Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dn.01-09-2015 

Monika Lubkiewicz-Boruta 

Vice Prezes Zarządu MZJ d/s Sportu 

 

http://www.fei.org/

