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 KJ BIKKJ BIKKJ BIKKJ BIK    

GIENIUSZE    

 

 REGIONALNE  ZAWODY    

W  DŁUGODYSTANSOWYCH   RAJDACH   KONNYCH  

                                   P U C H A R     P R E Z E S A  
                 PODLASKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

I. Informacje ogólne.     

Termin imprezy:      15  listopada  2008 r. 

Miejsce imprezy:    Stadnina Koni Gieniusze  
16 -100 Sokółka 
 

    Uczestnicy:            zawodnicy klubów zarejestrowanych w PZJ/WZJ  oraz niezrzeszeni 
                                         
    Organizator:           Wiesława i Jerzy Maliszewscy 
                                      Klub Jeździecki „BIK"Gieniusze  

Gieniusze 9 
                     16 - 100 Sokółka  

Tel.(085) 711 18 65, 0 602 151 080 
Tel./fax.(085) 711 19 44 
e-mail: kjbik@kjbik.pl 
 

Biuro  zawodów:     Alina Sienkiewicz 
 Stadnina Koni 
 Geniusze 9, 16-100 Sokółka 
 

Gospodarz  toru:   Jerzy Marcin Maliszewski 
 
Komisja sędziowska:   Danuta Katarzyna Siekacz -  przewodnicząca 
                                         Monika Mikulska – delegat sędziowski WZJ 
                                        Urszula Nidecka 

       Łukasz Dutkowski 
      Julian śukowski  

      W pracach komisji sędziowskiej w ramach praktyk pomagać będą sędziowie    
      III klasy z listy sędziów Pdl ZJ typowani przez Kolegium Sędziów Pdl ZJ              
  
  Komisja weterynaryjna:  Zbigniew Kołodziejski - przewodniczący 

      Anna Kaczyńska 
      Ireneusz Nowiński 
 

Lekarze zawodów:  wet.  EugeniuszPawlak                          
                                      med. Jan Malinowski 
 

Serwis kowalski :  Eugeniusz Walczuk 



 

II. Program zawodów. 
 

Planowane konkursy: 
- Konkurs nr   l  - kategoria  L          na dystansie   30 km  
- Konkurs nr   2 - kategoria  P         na dystansie   56 km  (30km, 2x13km)    
- Konkurs nr   3 - kategoria  1*        na dystansie   62 km  (30km,13+6km, 13km)  

Sobota 15. 11. 08 r.  – godz. 8.00 - przegląd weterynaryjny 

Godzina  9.30 start. 
KONKURS  3  kat. 1*  - dystans 62 km na czas, bramki weterynaryjne: po 30 km, 49 km 
 i na mecie;  przerwy: po 30 km - 30 min, 49 km - 40min. 
Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu 
zawodów. 

Godzina  10.30 start 
KONKURS  2  kat. P - dystans 56 km na normę czasu, bramki weterynaryjne: po 30 km i  na mecie ; 
przerwa po 30 km - 40 min.    
Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu 
zawodów. 
 
Godzina  11.30 start 
KONKURS   1  kat. L - dystans 30 km na  normę czasu, bramki weterynaryjne: w połowie dystansu 
(lotna) i na mecie.   
Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów. 
 
Godzina  16.00                                                                                                                           
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów. 
 
III. Informacje o trasie. 
 

 Pętle o długości : 30 km, 13 km, 6 km 
 PodłoŜe piaszczyste, trawiaste, Ŝwirowe utwardzone, asfalt, drogi polne, dukty leśne. 
 RóŜnica wzniesień na pętli do 50 metrów 
 

IV.Sprawy weterynaryjne. 
 

Lp Funkcja Imię i nazwisko telefon 

1.  Powiatowy lekarz wet.       Paweł Mędrek     (085) 711 23 27 
2.  DyŜurny lek. wet. w lecznicy       Bogdan Łuba     (085) 711 26 16 

3. 
 

 Lekarz  wet. zawodów       Eugeniusz Pawlak     (085) 711 49 62   

 
 
  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 
 



 
 

V. Sprawy organizacyjne. 
 

KONKURS WPISOWE    OPŁATA ANTYDOPINGOWA   
ooooooOOPWWWWWWWWWWWWKonkurs nr 1 100,- zł                                    -  

Konkurs nr 2 120,- zł                                    -  
Konkurs nr 3 140,- zł                                 10,- zł                 

Opłata za boks : 60,- zł/zawody                         Zakwaterowanie i wyŜywienie: 
(w tym słoma i siano)                                          - „Verde”-hotel,restauracja-Sokółka,ul.Białostocka 200 
Opłaty na miejscu,po przybyciu na                       tel. 085 711 0145 

       zawody.                                                       .        -  Bar „Kresowia”-Sokółka,ul.Białostocka 129 a 
Zgłoszenia nadsyłać:                                                tel. 085 711 4784 
  fax: (085) 711-19-44                                         - „Zajazd”-hotel,śniadania-Sokółka,ul.Mickiewicza 2 
  tel.  (085) 711-18-65,  0 602 151 080                    tel. 085 711 2793 
  e-mail: kjbik@kjbik.pl                                     - „Zajazd Leśny”-hotel,śniadanie-Czarna Białostocka, 
                                                                                      tel. 085 710 3424 
                                                                        - Katering na miejscu zawodów 

Zgłoszenia ostateczne do dnia 31. 10. 2008r. 

                                        (zgłoszenie po terminie powoduje wzrost wpisowego o 50%) 

     Złoszenie na zawody jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania do wniesienia w/w opłat. 

VI. Warunki startu  i niezbędne dokumenty. 

  Zawody odbywają się zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami PZJ. 
   Zawodnicy i konie muszą posiadać dokumentację zgodną z przepisami ogólnymi i      
regulaminami PZJ obowiązującymi dla dyscypliny długodystansowych rajdów konnych. 
  W konkursach startują zawodnicy zarejestrowani w PZJ/WZJ i posiadający aktualną licencję 
sportową PZJ/WZJ. 
  Konie muszą posiadać aktualną licencję WZJ /PZJ i paszport wystawiony przez PZJ/FEI lub 
paszport  hodowlany PZHK. 
   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. 

VII . Inne informacje. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów, rezygnacji z organizacji konkursu w 
przypadku zgłoszenia mniej niŜ 3 koni do danej klasy konkursu.  
Za wypadki, szkody i ewentualne kradzieŜe powstałe podczas zawodów lub transportu organizator nie 
ponosi odpowiedzialności. 
. 
Organizator zapewnia flot’s dla koni oraz dyplomy, puchary i upominki dla zawodników

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY 
DO UDZIAŁU  W  ZAWODACH  

ORGANIZATOR  
 
 

 




