
 
Regionalne Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych 

oraz Amatorskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody 
 

BIERUŃ 2008 
 

PROPOZYCJE ZAWODÓW  
 
 

I. Informacje ogólne 
 
Nazwa imprezy: Regionalne Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych 

                            oraz Amatorskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody 
Termin imprezy: 5-6.07.2008r. 
Miejsce imprezy: LKJ „Solec” w Bieruniu, ul. Barbórki 23,  
                              powiat Bieruńsko- Lędziński, woj. śląskie; 
Organizator:         LKJ „Solec” Tomasz Tura tel. 504 506 391 
Biuro organizacyjne: LKJ „Solec” w Bieruniu, ul. Barbórki 23, tel.: 032 216 21 10 
Gospodarz toru:   Mirosław Górecki, Tomasz Tura 
Komisja sędziowska: Eulalia Michalik – przewodniczący 
                                    GraŜyna Kańka 
                                    Anna Hadała 
                                    Tomasz Tura 
Delegat techniczny:    Jacek Tura 
Komisja weterynaryjna: Jacek Kańka - przewodniczący 
                                        Józef Szyja 
                                        Wiesław Jaranowski 
Lekarz weterynarii zawodów: Katarzyna śukiewicz 
Lekarz medycyny: Marcin Grduszak 
 
II. Program zawodów 
Konkurs nr 1 na dystansie 50km P 
Konkurs nr 2 na dystansie 45 km 1* 
Konkurs nr 3 na dystansie 15 km LL- amator 
Konkurs nr 4 na dystansie 82km 2* 
Konkurs nr 5 na dystansie 30km L 
Konkurs nr 6,7,8- amatorskie zawody w skokach przez przeszkody  
(LL- A, LL- B, LL- C) 
 



 
05. 07. 2008 r. SOBOTA 
10.00 – przegląd weterynaryjny, 
12.00 – konkurs nr 1, dystans 50km (P), start wspólny. 
              *Konkurs dla koni, które ukończył 5 lat i zawodników od 13 roku Ŝycia 
              *Dystans: 50 km 
              *Bramka weterynaryjna : po 30 km i na mecie 
              *Tętno maksymalne: 60 ud/min. 
              *Czas przedstawienia konia do badania : 20min. 
              na bramce weterynaryjnej 
              *Obowiązkowy odpoczynek dla koni: po 30km- 40 min. 
              *Zawodnik ma moŜliwość dwukrotnego wejścia z koniem do badania na                                        
              pierwszą bramkę weterynaryjną 
              *Konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością: 10-16km/h 
              *Czas przejazdu  pierwszej pętli zamykany jest na bramce weterynaryjnej,  
              czas drugiej na mecie. 
              *Limit prędkości obowiązuje na kaŜdej pętli oddzielnie 
              *Zasady punktacji wg regulaminu rozgrywania Zawodów krajowych- 
              Długodystansowe Rajdy Konne- wydanie 2008 
12.30 - konkurs nr 2, dystans 45km (1*), start wspólny. 
              *Konkurs dla koni które ukończyły 6 lat 
              *Dystans: 45km 
              *Bramka weterynaryjna: po 30 km  i na mecie 
              *Obowiązkowy odpoczynek dla koni: po 30km- 40 min 
              *Czas przedstawienia konia do badania : 20min. 
              na bramce weterynaryjnej 
              *Tętno maksymalne: 56 ud/min. 
              *Prędkość minimalna: 10km/h 
              *Zawodnik ma moŜliwość dwukrotnego wejścia z koniem do badania na                                        
              pierwszą bramkę weterynaryjną 
              *Minimalna waga seniora wynosi: 70kg 
              *W konkursie będzie prowadzona klasyfikacja z podziałem  na 
              kategorie wiekowe 
13.00 - konkurs nr 3, dystans 15km  (LL- amator) 
             *Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od 10 roku Ŝycia 
             *Dystans: 15 km 
             *Tętno maksymalne:64ud/min 
             *Czas przedstawienia konia do badania : 20min. 
             na bramce weterynaryjnej 
             *Lotna bramka weterynaryjna: w połowie dystansu 



             *Konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością: 8-14km/h 
             *Start: w grupach 2-3 osobowych 
             *Czas przejazdu jest zamykany na linii mety 
             *Zasady punktacji wg regulaminu rozgrywania Zawodów krajowych- 
             Długodystansowe Rajdy Konne- wydanie 2008 
 
06. 07. 2008r.NIEDZIELA 
7.00- konkurs nr 4,dystans 82km  (2*), start wspólny. 
        *Konkurs dla koni ,które ukończyły 6 lat 
        *Dystans: 82km 
        *Bramka weterynaryjna: po 30km, po 60km i na mecie 
        *Czas przedstawienia konia do badania : 20min. 
        na bramce weterynaryjnej 
        *Obowiązkowy odpoczynek dla koni: po 30km- 30min, po 60km- 40min 
        *Tętno maksymalne:64ud/min 
        *Prędkość minimalna: 12km/h 
        *Zawodnik ma moŜliwość dwukrotnego wejścia z koniem do badania na                                        
        pierwszą i drugą bramkę weterynaryjną 
        *Minimalna waga seniora wynosi: 70kg 
        *W konkursie będzie prowadzona klasyfikacja z podziałem  na 
        kategorie wiekowe 
9.00- konkurs nr 5, dystans 30km (L) 
        *Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od 12 roku Ŝycia 
        *Dystans:30km 
        *Tętno maksymalne:64ud/min 
        *Czas przedstawienia konia do badania : 20min. 
        na bramce weterynaryjnej 
        *Lotna bramka weterynaryjna: w połowie dystansu (15km) 
        *Konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością: 10-14km/h 
        *Start: w grupach 2-3 osobowych 
        *Czas przejazdu jest zamykany na linii mety 
        *Zasady punktacji wg regulaminu rozgrywania Zawodów krajowych- 
        Długodystansowe Rajdy Konne- wydanie 2008 
11.00- konkurs nr 6, LL- A do 50cm  
            konkurs nr 7, LL- B do 60cm 
            konkurs nr 8, LL – C do 90cm 
    
III. Informacje o trasie i placu konkursowym 
-PodłoŜe  na trasie twarde, fragmentami po betonie i asfalcie. 
-PodłoŜe na placu konkursowym- trawiaste 



-PodłoŜe na rozpręŜalni- piaszczyste 
 
IV. Sprawy organizacyjne 
Konkurs nr 1,2,3,4,: wpisowe 50 zł, opłata organizacyjna 40 zł 
Konkurs nr 5: 50zł 
Konkurs nr 6,7,8: 50zł od konia 
Opłaty bezpośrednio na miejscu, po przybyciu. 
Zgłoszenie po terminie 200 zł / koń. 
Stajnie: boks ze słomą 100 zł na czas zawodów, 
Stanowisko: 50zł na czas zawodów 
Pasza dla koni (treściwa i objętościowa) we własnym zakresie. 
Stajnie będą otwarte od piątku  04.07.2008 r. od godziny 16.00 
Istnieje moŜliwość wcześniejszego przyjazdu z koniem. Cena za boks 15 zł/ dzień. 
 
Zakwaterowanie: 
1. Hotel Adria, Bieruń ul. Wawelska 4, tel.: 032 216 22 74 
2. Zajazd Axel, Bieruń ul. Turystyczna 1, tel.: 032 328 96 20 
Rezerwacje we własnym zakresie. 
WyŜywienie we własnym zakresie. 
 
Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia 01. 07. 2008r. 
Zgłoszenia telefonicznie lub mailowe: jacek.tura@galop.pl 
 
V. Warunki techniczne 
 
Wymagana dokumentacja dla zawodników i koni: 
 
Dla konkursów 1, 2, 3, 4,  
Obowiązuje dokumentacja dla koni i zawodników zgodna z przepisami  
i Regulaminem Dyscypliny Długodystansowych Rajdów Konnych PZJ  
Obowiązkowa dokumentacja dla zawodników i koni: 
- aktualna licencja sportowa zawodnika 
- zawodnik musi być zarejestrowany w PZJ lub WZJ 
- zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie z określeniem zdolności do 
startu w zawodach jeździeckich, badania są waŜne do 6 miesięcy we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Badania przeprowadza i wydaje zaświadczenie: 
- lekarz zatrudniony w przychodni sportowo-lekarskiej, uprawniony lekarz 
medycyny sportowej 
- lekarz mający certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 



- lekarz, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej 
- ubezpieczenie zawodników  NW na czas trwania zawodów 
- w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda na start 
podpisana przez Rodziców lub opiekunów prawnych 
- aktualna licencja konia PZJ lub WZJ 
- paszport konia PZHK lub PZJ 
- w dokumentach  identyfikacyjnych  konia muszą być wpisane aktualne 
szczepienia przeciwko grypie koni według przepisów weterynaryjnych PZJ 
- konie muszą posiadać aktualne świadectwo zdrowia (wyjazdówka) 
  
Dla konkursów 5,6,7,8 
Obowiązkowa dokumentacja dla zawodników i koni 
- zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie z określeniem zdolności do 
startu w zawodach jeździeckich, badania są waŜne do 6 miesięcy we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Badania przeprowadza i wydaje zaświadczenie: 
- lekarz zatrudniony w przychodni sportowo-lekarskiej, uprawniony lekarz 
medycyny sportowej 
- lekarz mający certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 
- lekarz, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej 
- ubezpieczenie zawodników NW na czas trwania zawodów 
- w przypadku  zawodników  niepełnoletnich wymagana jest zgoda na start 
podpisana przez Rodziców lub opiekunów  prawnych 
- w dokumentach  identyfikacyjnych  konia muszą być wpisane aktualne 
szczepienia przeciwko grypie koni według przepisów weterynaryjnych PZJ 
- konie muszą posiadać aktualne świadectwo zdrowia (wyjazdówka 
 
W przypadku braku dokumentacji zawodnika lub konia para nie będzie 
dopuszczona do zawodów. 
 
W czasie rajdu i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde 
nakrycie głowy (kask z atestem  lub toczek z trzypunktowym mocowaniem). 
 
Zagadnienia weterynaryjne 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat 
szczepień: 
a. szczepienie podstawowe: 
• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 



• drugie szczepienie – nie wcześniej niŜ 21-go dnia i nie później niŜ 92 dnia od 
pierwszego szczepienia. 
 
b. szczepienie przypominające: 
• co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 
karencji); 
• Ŝadne szczepienie przypominające nie moŜe się odbyć później niŜ na 7 dni 
przed przybyciem na zawody. 
 
 
 
 
VI. Inne informacje  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. Za wypadki, 
szkody i ewentualne kradzieŜe powstałe podczas zawodów lub transportu 
organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 
Organizator zapewnia flot’s dla koni i dyplomy dla zawodników. 
 
 
 
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAWODY  


