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PROPOZYCJE 

 
Ogólnopolskich Oficjalnych Zawodów w Długodystansowych Rajdach 
Konnych  17-18 maja 2008 r. 
 
I. Informacje ogólne: 
I.1 Nazwa zawodów: Ogólnopolskie Oficjalne Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych  
I.2 Termin zawodów:  17-18 maja 2008 r. 
I.3 Miejsce zawodów:  LKJ „Zabajka” + okolice Bud Głogowskich. 
I.4 Organizator:  LKJ „Zabajka”, Zabajka 358, 36-060 Głogów Młp. 
I.5 Biuro Zawodów:  Agnieszka Pętlak (sędzia) 
 Małgorzata Nerc - Pawlak  tel. 0 509 969 779 
 Zabajka 358; 36-060 Głogów Młp. 
I.6 Termin zgłoszeń: 7 maja 2008 r. 
1.7 Przepisy Zawody rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami  

Ogólnymi, przepisami w Dyscyplinie Długodystansowych Rajdów Konnych, przepisami 

Weterynaryjnymi i Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych „Długodystansowe Rajdy Konne” 

wydanie 2008 r. oraz zgodnie niniejszymi propozycjami. 

 
II. Program zawodów: 
- Konkurs nr 1 klasa  2* dystans 90  km 
- Konkurs nr 2 klasa  1* dystans 60 km (wyniki tego konkursu będa liczone do Pucharu 
Silvatica Black Arabians) 
- konkurs nr 3 klasa P dystans 60 km 
- konkurs nr 4 klasa L dystans 30 km. 
 
Piątek  16 maja 2008 r.  
Godzina  18,00    przegląd weterynaryjny dla koni startujących w konkursach  nr 1 

oraz nr 2 
 
Sobota 17 maja 2008 r. 



 
Konkurs nr 1 klasa 2*, godz. 8,00  na czas 
 
Konkurs dla koni, które ukończyły 6 lat. 
Dystans 90 km 
Bramki weterynaryjne po 30 km, po 60 km  i na mecie, 
Obowiązkowy odpoczynek dla koni: po 30 km - 30 min, po 60 km -  40 min. 
Czas przedstawienia konia  
do badania po kaŜdym odcinku 20 min. 
Tętno u konia nie wyŜsze niŜ 64 ud/min. 
Prędkość minimalna 12 km/h 
Minimalna waga jeźdźca – seniora 70 kg 
W konkursie prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe. 
 
Konkurs nr 2 klasa 1* (Puchar Silvatica Black Arabians), godz. 9,00   na czas 
 
Konkurs dla koni, które ukończyły 6 lat. 
Dystans 60 km 
Bramki weterynaryjne po 30 km i na mecie   
Obowiązkowy odpoczynek dla koni: po 30 km-40 min. 
Czas przedstawienia konia  
do badania po kaŜdym odcinku 20 min. 
Tętno u konia nie wyŜsze niŜ 56 ud/min. 
Prędkość minimalna 10 km/h 
Minimalna waga jeźdźca – seniora 70 kg 
W konkursie prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe. 
Wyniki konkursu bez podziału na kategorie wiekowe będą liczone do Pucharu Silvatica Black Arabians. 
 
Godzina  17,00    przegląd weterynaryjny dla koni startujących w konkursach  nr 3 

oraz nr 4 
 
Godzina 20,00 ognisko 
 
Niedziela 18 maja 2008 r. 
 
Konkurs nr 3 klasy P,godz. 8,00  na normę czasu 
 
Konkurs dla koni, które ukończyły 5 lat i zawodników od 13 roku Ŝycia 
Dystans  60 km 
Bramka weterynaryjna po 30 km i na mecie 
Obowiązkowy odpoczynek dla koni: po 30  km - 40 min. 
Tętno maksymalne 60 ud/min. 
Czas przedstawienia konia  
do badania na bramce weterynaryjnej 20 min.; 
Zawodnik ma moŜliwość dwukrotnego wejścia z koniem do badania na pierwszą bramkę weterynaryjną; 
Konkurs rozgrywany na normę czasu  
z prędkością 10 -16 km/h; 
limit prędkości obowiązuje na kaŜdej pętli oddzielnie; 
start wspólny 
Czas przejazdu pierwszej pętli zamykany jest na bramce weterynaryjnej a drugiej na mecie. 
Zasady punktacji wg regulaminu rozgrywania Zawodów krajowych –  Długodystansowe Rajdy Konne- 



wydanie 2008.  

 
Konkurs nr 4 klasy L, godz. 9,00  na normę czasu 
 
Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od 12 roku Ŝycia. 
Dystans 30 km 
Tętno maksymalne 64 ud/min. 
Czas przedstawienia konia do 
 badania na bramce weterynaryjnej 20 min. 
Lotna bramka weterynaryjna w połowie dystansu, 
Konkurs rozgrywany na normę  
czasu z prędkością 10-14 km/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. 

 

Godzina 14,30 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów. 

III. Informacje o trasie: 

Pętla 30 km. Trasa przebiega terenami nizinnymi (tereny łąk), częściowo zalesionymi. PodłoŜe – drogi 

polne –i leśne, piaszczyste, miejscami utwardzone oraz odcinek 300 m drogi asfaltowej. RóŜnica 

wzniesień do 50 m. Start i Meta na terenie Ośrodka Jeździeckiego Zabajka. 

 

IV. Osoby oficjalne: 

 

Komisja sędziowska: 

Sędzia główny  Eulalia Michalik 

Sędzia PZJ Wacław Bącal 

Sędziowie: Anna Hadała 

 Agnieszka Kloc 

 Ewa Brodecka-Nykiel 

 Sylwia Morawiec 

 Marek Gibała 

Komisarz  Katarzyna Bącal 

Delegat techniczny  Eulalia Michalik 

Gospodarz toru  Marek Gibała 

 



Komisja weterynaryjna: 

Przewodniczący Jacek Kańka 

Członkowie Janusz Okoński 

 Mateusz Hecold 

 

Lekarz weterynarii zawodów Agnieszka Stasicka 

Serwis kowalski Piotr Ciołek 

Zabezpieczenie medyczne zawodów- karetka pogotowia z wykwalifikowaną obsługą. 

 

V. Organizator:   

Ludowy Klub Jeździecki „Zabajka” 

36-060 Głogów Młp. 

Zabajka 358 

Tel/fax (0-17) 851-77-11 

Strona internetowa: www.zabajka.com 

e-mail:biuro@zabajka.com 

 

VI. Sprawy organizacyjne: 

 

Zebranie techniczne: 

Zebranie techniczne dla konkursów nr 1 klasy 2* oraz  nr 2 klasy 1* odbędzie się 16 maja 2008 r. o godz. 

20,00 w barze Mustang na terenie klubu. 

Zebranie techniczne dla konkursów nr 3 klasy P oraz  nr 4  L  odbędzie się 17 maja 2008 r. o godz. 

19,00 w barze Mustang na terenie klubu. 

 Sprawdzanie dokumentów koni i zawodników odbędzie się w biurze zawodów: 16 maja ( piątek) – .od  

godz.  19.00 do godz. 20,00 (dla par startujących w konkursach nr 1 oraz nr 2) oraz 17 maja  2008 r ( 

sobota) od godz.17.00 do  godz.18.00( dla par startujących w konkursach nr 3 i 4). 

 

Opłaty:  

Opłata organizacyjna od konia 70 zł 

Opłata antydopingowa 10 zł 

Opłata za boks 100 zł/zawody 

Ilość boksów ograniczona. 

Opłata za stanowisko 60 zł/zawody 



Wpłat moŜna dokonać na konto Bank Spółdzielczy Głogów Młp. 

85 9159 0000 2001 0009 9583 0001 

Wpłaty muszą być uregulowane na godzinę przed rozpoczęciem konkursu nr 1 oraz konkursu nr 3. 

W przypadku nieuregulowania opłat, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa. 

 

Stajnie: 

Otwarte będą od dnia 16 maja 2008 r. od godz. 8,00. Istnieje moŜliwość wcześniejszego przyjazdu 

z koniem – 16 zł/dzień – do ustalenia z organizatorem. 

- cisza nocna w stajniach od godz. 22.00 – 6.00 

- prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i p.poŜ. 

Prosimy o zaopatrzenie się w derki,  wiadra do pojenia. 

  

Zakwaterowanie:  

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

MoŜna dokonać rezerwacji w LKJ „Zabajka” (domki 2-osobowe, cena 12 zł od osoby z własnymi 

śpiworami z oddzielnym węzłem sanitarnym obok domków , cena  25 zł z pościelą oraz w pokojach 

gościnnych – cena z własnymi śpiworami 25 zł, natomiast cena z pościelą 37 zł.( ilość miejsc 

ograniczona), 

Hotel „Lider” Głogów Młp. ul. Piekarska 2;  tel. (0-17) 851-70-25  

Hotel "Oaza" Głogów Młp.; tel. (017) 8517273  

 

WyŜywienie: 

We własnym zakresie w barze Mustang na terenie ośrodka. 

 

VII. Sprawy 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).śadne 

szczepienie przypominające nie moŜe się odbyć później niŜ na 7 dni przed przybyciem na zawody. 

 



VIII. Warunki startu i niezb ędne dokumenty: 

 

Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego. 

W konkursach nr 1 oraz nr 2 mogą startować zawodnicy zarejestrowani w PZJ i posiadający aktualną 

licencję PZJ. Konie muszą posiadać aktualną licencję oraz paszport wystawiony przez PZJ lub FEI. 

W konkursach nr 3 oraz nr 4  mogą startować zawodnicy zarejestrowani w PZJ/WZJ i posiadający 

aktualną licencję sportową PZJ lub WZJ. Konie muszą posiadać aktualną licencję WZJ lub PZJ oraz 

paszport PZJ lub PZHK. 

W czasie konkursów i treningu przed zawodami, zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy( kask z 

atestem),obuwie zgodnie z przepisami oraz estetyczny ubiór. 

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

w zawodach. 

 

IX Inne informacje: 

1. Nagrody 

Organizator zapewnia flot’s dla zwycięskich koni, a dla zawodników nagrody rzeczowe 

-upominki. 

W konkursie nr 1 ( w kategorii senior)- sześciomiesięczny ogierek po ogierze Pilin –Hodowca: 

Czesław Witko, Stadnina Koni Arabskich Kielnarowa.  

W konkursie nr 3- równieŜ ogierek sześciomiesięczny po ogierze Pilin –Hodowca: Czesław 

Witko, Stadnina Koni Arabskich Kielnarowa.  

 

2. Organizacja zawodów: 

W nadzwyczajnych okolicznościach  nie przewidzianych przepisami, organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w programie zawodów, rezygnacji z organizacji konkursu w przypadku 

zgłoszenia mniej niŜ 3 koni do danej klasy konkursu.  

 

3. Wstęp do stajni: 

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

zawodnicy, luzacy, właściciele koni. 

 

5. Odpowiedzialność: 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, 

zawodników, luzaków i koni, jak równieŜ w przypadku kradzieŜy, zniszczeń, poŜarów i innych 



wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów. 

 

6. . Protesty (art. 65 Przepisów ogólnych PZJ)  

KaŜdy protest, aŜeby był waŜny, musi być zgłoszony pisemnie, podpisany przez osobę wnoszącą 

protest z dołączeniem kaucji w wysokości  200 PLN w biurze zawodów. 

 

 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangaŜowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie 
poniŜej przedstawionego kodeksu oraz zasady, Ŝe dobro konia jest najwaŜniejsze. 

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie moŜe być podporządkowane 
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM  

 

II.  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. 

III.  Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. 
Odnosi się to takŜe do podawania leków środków medycznych, zabiegów chirurgicznych  
zagraŜających dobru konia lub ciąŜy klaczy, oraz do przypadków naduŜywania przemocy. 

IV.  Zawody nie mogą zagraŜać dobru konia. Wymaga to zwrócenie szczególnej uwagi na teren 
zawodów, powierzchnię podłoŜa, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo 
takŜe podczas podróŜy powrotnej z zawodów. 

V. NaleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu 
zawodów, a takŜe humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to 
właściwej opieki weterynaryjnej obraŜeń 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.  

 

 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez  



Polski Związek Jeździecki  
 
 
 

Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach 
 
 
 

PREZES "LKJ ZABAJKA" 
 

              Aleksander Cyran 
 

 

 

 

Zabajka;2008-04-03 


