
 
 

 
 
 

PROPOZYCJE 

  I służewieckie Zawody w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne  
 - Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi 

10-11 sierpnia 2018r. 
I. Informacje ogólne: 
 
I.1 Nazwa zawodów: I służewieckie Zawody w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne  
I.2 Termin zawodów: 10-11.08.2018r.  
I.3 Ranga zawodów: Zawody krajowe 
I.4 Miejsce zawodów: Warszawa - Tor Służewiec, Puławska 266, 02-684 Warszawa 
I.5 Organizator: Polska Akademia Jeździecka  
I.6 Dyrektor zawodów      Daniel Zawadzki   tel: +48 606 974 051 sekretariat@paj.com.pl 
I.7 Biuro Zawodów: A-Co sp. z.o.o.  
I.8 Zgłoszenia: do 03.08.2018r.    http://zawody.a-co.pl/pl 
 
II.  Program zawodów: 

 
10. 08. 2018r. piątek 

 
godz. 17.00  - przegląd weterynaryjny  
 
godz. 19.00 - odprawa techniczna 

 
 
11.08.2018r. sobota 

godz. 08.30 -  KONKURS KLASY P2 NA DYSTANSIE 40km – TYLKO DLA KONI CZYSTEJ 

KRWI ARABSKIEJ 

 

Konkurs dla koni, które ukończyły 6 lat i zawodników od 14 roku życia.  

Zawodnik i koń muszą w karierze ukończyć konkurs klasy P lub P1. 

Dystans podzielony na dwa odcinki 20,1km (3x pętla 6,7km) i 20,1 km (3x pętla 6,7km)  

z obowiązkowym odpoczynkiem – 30 min 

 

Zasady rozgrywania:  

1. Tętno maksymalne konia -64 ud/min.  

2. Start wspólny 

3. Czas przedstawienia konia do badania po każdym odcinku i na mecie wynosi 20 minut 
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4. Zawodnik ma możliwość dwukrotnego wejścia z koniem do badania na bramkę 

weterynaryjną  pierwszego odcinka oraz jednokrotnego na bramkę końcową 

5. Prędkość minimalna wynosi 14 km/godz na każdym odcinku. 

6. Czas przejazdu odcinków zamykany jest na bramce weterynaryjnej, a całego dystansu na 

linii mety. 

7. Para, która pokonała trasę w najkrótszym czasie zostaje zwycięzcą konkursu po pomyślnym 

zaliczeniu wszystkich kontroli weterynaryjnych. 

8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników, uzyska ten sam czas przejazdu, zostaną 

oni sklasyfikowani według kolejności, w jakiej miną linię mety. 

 
Godz. 13.15  – Zakończenie zawodów dekoracja zwycięzców 

 
III. Informacje o trasie:   

Pętla o długości 6,7 km, podłoże trawiaste.  Teren płaski.  

IV. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami 

PZJ: 

1. Przepisy Ogólne PZJ (2014), 

2. Przepisy Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne (2018),  

3. Regulamin Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne  (2018) 

4. Przepisy weterynaryjne (2015),  

5. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni (2017),  

6. Przepisy o sędziach (2014) 

 

V. Inne informacje: 

1.Organizator: Polska Akademia Jeździecka,  

ul. Dąbrowskiego 1/7 02-58 Warszawa 

e-mail: sekretariat@paj.com.pl   tel. +48 606974051 

www.paj.com.pl 

 

  

 
2. Komitet organizacyjny: 
Mariusz Gołębiowski – Przewodniczący 

Ryszard Zieliński 
Krzysztof Wojtecki 
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3. Osoby oficjalne: 
 

3.1.Komisja sędziowska: 
 

Sędzia główny  Eulalia Michalik 

Sędzia PZJ Grażyna Kańka 

Sędziowie: Anna Cywińska 

 Paweł Kowalski   

Komisarze: Ewa Sołek-Kowalska 

 Marcin Kozieł 

Delegat techniczny                    Magdalena Jabłońska 

 

3.2. Komisja weterynaryjna: 

Przewodniczący Jacek Kańka 

Członkowie Mateusz Hecold 

                                                  Bernard Turek 

Lekarz wet. zawodów Szpital Służewiec         

Gospodarz toru Grzegorz Leś 

Kowal:  Bartosz Kaźmierczak – tel. 514 033 306 

 

Zabezpieczenie medyczne zawodów - Zespół Ratownictwa Medycznego 

 

 VI. Sprawy organizacyjne: 

Opłaty: 

Opłata organizacyjna od konia 200zł* 

Opłata za boks 0 zł /zawody    

Krajowy program badań antydopingowych : 15zł/koń 

 
* Możliwość zgłoszenia po terminie 03.08.2018r. Opłata organizacyjna dla zgłoszeń po 
terminie wynosi 400 zł. 
 

Wpłaty muszą być uregulowane wraz z zgłoszeniem na zawody do 03.08.2018r.  

nr konta do wpłat: Bank ING 70 1050 1025 1000 0024 4697 9029 (w tytule przelewu proszę 

wpisać: imię i nazwisko zawodnika). 

W przypadku nieuregulowania opłat, zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu.  

 

Dodatkowe opłaty: 

Podłączenie do prądu 100 PLN / koniowóz, Trociny 60 zł balot. 



 
 

 

 

Stajnie: 

Otwarte będą od dnia 10.08.2018 r. od godz. 12,00. Istnieje możliwość wcześniejszego 

przyjazdu z koniem – do ustalenia z organizatorem. 

- cisza nocna w stajniach od godz. 22.00 – 6.00 

- prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 

Organizator zapewnia słomę w boksach 

 

 Zakwaterowanie:  

Zawodnicy, szefowie ekip, trenerzy, luzacy – noclegi na własny koszt.  

Lista hoteli: 

http://www.bwportos.pl http://www.hotelaramis.pl  http://www.hotelatos.pl  

http://bwhotelpoleczki.pl 

 

VIII. Warunki startu i niezbędne dokumenty: 

W konkursie mogą startować tylko zawodnicy zarejestrowani w PZJ/WZJ i posiadający 

aktualną licencję sportową PZJ lub WZJ.  

Konkurs przeznaczony TYLKO DLA KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ Konie muszą 

posiadać aktualną licencję WZJ lub PZJ. Paszport i aktualne szczepienia. 

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

w zawodach. 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń na zawody organizator ma prawo do ograniczenia przyjęć i 

utworzenia listy rezerwowych. Pierwszeństwo mają zawodnicy zgłoszeni  

w terminie zgłoszeń tj. do 03.08.2018r. 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 03.08.2018 opłata organizacyjna 

zostanie zwrócona. Osoby, które zrezygnują z udziału w zawodach na mniej niż 3 dni, nie 

prześlą rezygnacji, bądź nie wezmą udziału w zawodach zobowiązane są do uiszczenie 

wszelkich opłat wynikających z propozycji zawodów w terminie 7 dni po zakończeniu 

zawodów. 

Wycofanie z zawodów należy przesłać mailem na adres: zawody@a-co.pl 
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IX Inne informacje: 

Nagrody 

Pula nagród w konkursie 25 000zł 

1. miejsce – 10 000 zł 
2. miejsce – 5 000 zł 
3. miejsce – 3 000 zł 
4. miejsce – 1 000 zł 
5. miejsce – 1 000 zł 
6. miejsce – 1 000 zł 
7. miejsce – 1 000 zł 
8. miejsce – 1 000 zł 
9. miejsce – 1 000 zł 
10. miejsce – 1 000 zł 
 

1. Organizacja zawodów: 

W nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami, organizator 

zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów i korekty trasy. 

 

2. Wstęp do stajni: 

Poza osobami oficjalnymi, prawo wstępu do stajni mają tylko: szefowie ekip, trenerzy, 

zawodnicy, luzacy, właściciele koni. 

 

3. Odpowiedzialność: 

Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  z  tytułu  wypadków  i  zachorowań trenerów,   

zawodników,   luzaków   i   koni,   jak   również   w   przypadku   kradzieży, zniszczeń,  pożarów  

i  innych  wydarzeń  wynikłych  w  czasie  transportu  i  trwania zawodów. Zawodnicy i 

właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 

przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego 

pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

 

4. Protesty (art. 65 Przepisów ogólnych PZJ)  wyłącznie  na  piśmie  z  dołączeniem  kaucji  300zł.  

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  programie  i  poinformowania  o  tym 

zawodników. 

 

 

ZAPRASZAMY  

       
 
   
 
 
 

       



 
 

                                   

PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 

DNIA 2018-07-17  PODPIS Konrad Rychlik 

 
 
 
 

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

III. 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. 

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po 
zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery 
sportowej.  

V. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, 
spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

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

 

 

 POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 

 
 
 
 
 


