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Sportowy Rajdowy  PUCHAR JEŹDZIECKI  2016 

 

         I. KODEKS  POSTĘPOWANIA  Z  KONIEM 

      1.  Na wszystkich etapach treningu i przygotowań z 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 swoje j wiedzy 
             oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 
 

 
 
 
     II. CEL ORAZ ZAMIERZENIA 
  
1.Celem przedsięwzięcia  jest szeroka popularyzacja sportu jeździeckiego poprzez przeprowadzenie cyklu zawodów    
sportowych o wysokim poziomie organizacji. Imprezy przygotowywane będą z myślą o stworzeniu optymalnych 
warunków do uczestnictwa w rywalizacji sportowej, promocji aktywnego wypoczynku oraz  świetnej zabawy dla 
zawodników, członków ich rodzin i całej społeczności  lokalnej przy aktywnym wsparciu ze strony partnerów, 
patronów i sponsorów. 
 
2. Całością organizacji, przygotowań i realizacji zadań kierować będzie Zespół Organizacyjny Pucharu w składzie: 
a) Menadżer Dyscypliny 
b) przedstawicie Kolegium Sędziów PZJ oraz Kolegiów Sędziów odpowiednich WZJ , na terenie których organizowane 
będą zawody   
c) przedstawiciele Klubów  organizujących zawody w ramach Pucharu 
Zespół  Organizacyjny Pucharu  może udzielać pomocy klubom-organizatorom w zakresie m.in. współpracy z 
mediami,  ze szczególnym  uwzględnieniem  mediów  jeździeckich, w tym w przygotowaniach  i  opracowaniach  
artykułów, fotoreportaży  i  relacji  z  zawodów. 
 
  3. W ramach Pucharu planuje się :  
a) rozegranie 10 - 15 zawodów  w Sportowych Rajdach Konnych, przy czym w każdej edycji Pucharu muszą zostać  
rozegrane minimum po trzy konkursy klas L, P i  N     
b) zorganizowanie spotkań i konsultacji ze znanymi osobami ze środowiska jeździeckiego - szkoleniowcami, sędziami, 
zawodnikami, działaczami, lekarzami weterynarii  itp. 
c) promocje produktów firm sponsorskich 
d) inne formy rozrywki i promocji zaproponowane przez organizatorów poszczególnych edycji zawodów. 
4. Zasady rozgrywania Pucharu są zgodne z Regulaminem i Przepisami Dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych oraz 
Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego.   
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III. REGULAMIN PUCHARU RAJDOWEGO 2016 
 
1. Puchar rozgrywany jest w klasach L, P oraz N   
2. Do zawodów organizowanych w ramach Pucharu może przystąpić każdy zawodnik oraz koń spełniający warunki 
zawarte w Regulaminie Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne.  Do klasyfikacji Pucharu liczone będą wyniki wszystkich 
ukończonych konkursów . Udział w rywalizacji w ramach Pucharu jest dobrowolny.  
3.Zawodnik zostanie sklasyfikowany pod warunkiem uczestnictwa w minimum trzech zawodach rozgrywanych w 
ramach Pucharu. 
4. Klasyfikacja Pucharu prowadzona będzie dla wszystkich klas łącznie (L+P+N) oraz dla każdej z klas oddzielnie (L,P i 
N), rozgrywanych na zawodach zgodnie z przyjętym i załączonym w niniejszym Regulaminie kalendarzem (Punkt IV). 
5. Zdobywca największej ilości punktów liczonych ze wszystkich klas łącznie otrzymuje tytuł ZWYCIĘZCY Sportowego  
Rajdowego Pucharu Jeździeckiego za rok 2016, natomiast zwycięzcy poszczególnych klas otrzymują MAŁE PUCHARY 
RAJDOWE.  
6.W każdej edycji Pucharu Menedżer Dyscypliny określa zawody, w których udział premiowany jest podwójną liczbą 
punktów (liczonych wg podanej poniżej Tabeli). Liczba zawodów premiowanych nie może przekroczyć 34%  ogólnej 
liczby zawodów organizowanych w ramach Pucharu. W edycji Pucharu 2016 r. premiowani będą nowi organizatorzy 
oraz zawody finałowe. 
7. Kalendarz zawodów pucharowych stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu 
8. Zgłoszenie dodatkowych zawodów, które będą rozgrywane w ramach Pucharu, jest możliwe pod warunkiem 
zachowania procedur i terminów wynikających z przepisów PZJ oraz uzyskania akceptacji Menadżer Dyscypliny. 
9. Naliczanie punktów: sumowane są punkty uzyskane na  zawodach regionalnych i ogólnopolskich rozgrywanych na 
terenie Polski w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r wg poniższej tabeli :  
 
 
 
 
TABELA naliczania PUNKTÓW PUCHARU   
 

Liczba koni które 
wystartowały 

konkursie/Zajęte 
miejsce  

Liczba koni 
3 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 > 

Miejsce 1 50 100 100 100 120 150 

2 30 80 80 80 100 130 

3 20 60 60 60 80 110 

4 10 40 50 55 70 100 

5 5 30 40 50 65 90 

6   20 35 45 60 80 

7   10 30 40 55 70 

8   5 25 35 50 60 

9     20 30 45 50 

10     10 25 40 45 

11     5 20 35 40 

12       15 30 35 

13       10 25 30 

14       5 20 25 

15         15 20 

16         10 15 



3 

 

17         5 20 

18           15 

19           10 

20           9 

21           8 

22           7 

23           6 

24           5 

25           4 

 

 

 

IV. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW:  

1. Promowanie organizowanych zawodów  jako cykl Pucharu Rajdowego. 
2.Informowanie zawodników, jaka ich liczba rywalizuje w ramach Pucharu Rajdowego w danym konkursie. 
3.Przesłanie w ciągu dwóch tygodni od zakończenia zawodów wyników poszczególnych konkursów rozgrywanych w 
ramach Pucharu Menadżerowi Dyscypliny, który zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco rankingu Pucharu. 
Menedżer nie jest zobowiązany do naliczenia punktów rankingowych za zawody, których wyników nie otrzyma w 
przewidzianym powyżej terminie.  
4. Określenie, najpóźniej na odprawie technicznej, puli  nagród rzeczowych i finansowych przeznaczonych na 
poszczególne konkursy rozgrywane w ramach Pucharu.  
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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU  
Sportowego Rajdowego PUCHARU Jeździeckiego 2016 

 
 
 

KALENDARZ  Sportowego Rajdowego  PUCHARU   W ROKU 2016* 
 

 

1.08-09.04.- ZR Stare Żukowice, org. Fundacja „Dowolnie na Koń” 
2.06-07.05. – ZR Ruś Mała k/Ostródy, org. Andrzej Sanecki 
3.27-28.05.-  ZR Temeszów , org. Stadnina Kuhailan Neidy Stud    
4.03-05.06. – ZR Stare Żukowice, org. Fundacja „Dowolnie na Koń”  
5.24-26.06. – ZR Geniusze k/Sokółki, org. KJ BIK 
6.23-24.07. – ZR Cieliczanka k/Supraśla, org. KJ MKS Sprząśla 
7.23.07. – ZR Nowa Ruda k/Kłodzka, org. Lechosław Palczak i Andrzej Sójka-udział w zawodach premiowany  
PODWÓJNĄ ilością punktów   
8.20.08. – ZR Stajnia Koni Sportowych „Viritim”, Szarłat (woj.mazowieckie), org. Agnieszka Rybaczyk- udział w 
zawodach premiowany  PODWÓJNĄ ilością punktów   
9.01-03.09. – ZR Dobrodzień-Malichów, org. Dolina Gawora Marek Tul 
10.30.09-01.10. – ZR Koczek k/Spychowa, org. Stajnia Koczek Anna Szymborska oraz Adam Domżała 
11.14-16.10. – ZR Geniusze k/Sokółki, org. KJ BIK- ZAWODY FINAŁOWE -udział premiowany  PODWÓJNĄ ilością 
punktów   
 
 
*Zawody muszą odbywać się zgodnie z Regulaminem oraz Przepisami dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych oraz z 
Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego.  
 
 

 
 

 

 

 


