
 
                                                                RANCZO PALOMINO 
                                                                 Stare śukowice 3A 
                                                           33-151 Nowa Jastrząbka                                                                                                                                        
                                                           telefon:(0-14)678-68-13 
                                                                     602-491-343  
                                                           e-mail:palomino@neostrada.pl 
       

III Rajd Długodystansowy PłaskowyŜu Tarnowskiego 
Stare śukowice, 25 - 27 kwietnia 2008 

 
 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Nazwa zawodów:    Zawody Regionalne w Długodystansowych Rajdach Konnych "Rajd 
     PłaskowyŜu Tarnowskiego" ** 82 km, *60 km,  P 46 km, L 36 km,  

     Amatorski Rajd Długodystansowy PłaskowyŜu Tarnowskiego  20 km 
Termin i miejsce zawodów  25-27 kwietnia 2008, "Wioska Jeździecka" Stare śukowice 
Organizator:    „RANCZO PALOMINO” Stare śukowice 
     33-151 Nowa Jastrząbka, 
Biuro zawodów:    „RANCZO PALOMINO” 
     33-151 Nowa Jastrząbka, Stare śukowice 3A 
     telefon: (0-14) 678-68-13, fax: (0,14) 626-27-67,602 491 343 
     e-mail: kroleska@roleski.pl, palomino@neostrada.pl 
Komitet organizacyjny:   Jolanta Lubera, 
     Ewa Kowalska, 
     Paulina Lubera, 
     Janusz Hoza. 

          Aleksander Jarmuła 
                                                     Paweł Kowalski 
                                                     Andrzej Pyrek 
                                                     Anna Piróg 
                                                     Katarzyna Roleska 
                                                     Rafał Kociemba   
 
 
2. PRZEPISY OGÓLNE 
 

Zawody odbywają się w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy PZJ oraz według niniejszych propozycji. 
 
 

 
3. OSOBY OFICJALNE 

 
Komisja sędziowska:   Sędzia główny: Małgorzata Kram  
       Graźyna Kańka 
Komisarz       Krzysztof Krasuski 
Delegat Techniczny     Małgorzata Kram  
Gospodarz toru:      Dariusz Lubera 
Komisja weterynaryjna:   Przewodniczący: Jacek Kańka 
       Tomasz Mrozowski  
       Agnieszka Stasicka 
Biuro zawodów:      Jolanta Lubera,Paulina Lubera 
Lekarz weterynarii zawodów:    Anna Piróg 
Zabezpieczenie medyczne zawodów i lekarz dla zawodników: lek. med. Marian CzyŜycki 
Kowal:       Wacław Gilarski 
 
 

4. PROGRAM ZAWODÓW 
 
piątek 25.04.2009 
                
               Godzina 17.00 – przegląd weterynaryjny 
               Godzina 20.00 – odprawa techniczna 

 



sobota 26.04.2008 
 
               Godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane na odprawie technicznej 
 

   Konkurs ZR 2**  - dystans 82 km – na czas 
 
Bramki weterynaryjna po 36 km, 72 km i na mecie; Przerwa po 36 km - 40 min, po 72 km - 30 min..  
Prowadzona będzie klasyfikacja BEST CONDITION.  
W konkursie prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna z podziałem na kategorie wiekowe. W przypadku 
zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników niŜ po 5, Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania konkursów 
jako konkursów ze wspólnym startem, i wspólną klasyfikacją w celu rozdzielenia pucharów i nagród w kolejności 
zajętych miejsc bez względu na kategorię wiekową. Decyzja ta będzie podana na odprawie technicznej. Punkty do 
rankingów będą liczone wg miejsc zajętych w danej kategorii wiekowej. 
    Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z regulaminem obowiązującym w dniu zawodów  
 

   Konkurs ZR 1* - dystans 60km – na czas 
Bramki weterynaryjne po 30.km i na mecie. Przerwa po 30 km - 40 min.  
W konkursie prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna z podziałem na kategorie wiekowe. W przypadku 
zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników niŜ po 5, Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania konkursów 
jako konkursów ze wspólnym startem, i wspólną klasyfikacją w celu rozdzielenia pucharów i nagród w kolejności 
zajętych miejsc bez względu na kategorię wiekową. Decyzja ta będzie podana na odprawie technicznej. Punkty do 
rankingów będą liczone wg miejsc zajętych w danej kategorii wiekowej 
    Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z regulaminem obowiązującym w dniu zawodów 
 

   Konkurs ZR kl. P - dystans 51 km - na normę czasu 
Bramka weterynaryjna po 36 km i na mecie. Przerwa po 36 km - 40 min.  
Klasyfikacja indywidualna. Konkurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia min 5 koni. 
    Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z regulaminem obowiązującym w dniu zawodów.    
 
 

   Konkurs ZR kl. L - dystans 36 km -na normę czasu 
Bramka weterynaryjna w połowie dystansu (lotna) i na mecie.  
Klasyfikacja indywidualna. 
    Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z regulaminem obowiązującym w dniu zawodów. 
  
 
 

5. INFORMACJA O TRASIE 
 
Opis trasy: zawody rozgrywane będą na terenach PłaskowyŜu Tarnowskiego. Start i meta: WIOSKA JEŹDZIECKA 
STARE śUKOWICE. 
Trasa przebiega terenem nizinnym, częściowo zalesionym: podłoŜe - drogi leśne i polne, piaszczyste, miejscami 
bite, występują krótkie odcinki dróg utwardzonych, niewielkie odcinki asfaltu. RóŜnica wzniesień: 5-30 metrów. 
 

6. ŚWIADCZENIA: 
 
Zakwaterowanie:  Pokoje 2-4osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 50-80zł/doba. 
WyŜywienie:   śniadanie: 10 zł; obiad: 20 zł; kolacja: 12 zł / całodzienne: 40 zł. 
Stajnie:    Boks –  -50 zł , stanowisko -30 zł  
    Stajnie otwarte będą od dnia 25.04.2008 od godz. 8:00. 
    Istnieje moŜliwość wcześniejszego przyjazdu z koniem - do ustalenia z  
    organizatorem. 
    Organizator zapewnia słomę i siano.  

7. ZGŁOSZENIA 
 
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Zawodów: Stare śukowice 3A, 
telefon: (0-14) 678-68-13, fax: (0-14) 626-27-67 
Zgłoszenia muszą zawierać dane zawodnika z dokładną datą urodzenia; dane konia (data urodzenia, pochodzenie: 
ojciec, matka, dane hodowcy, dane właściciela konia); konkurs, w którym ma startować. 
W zgłoszeniach podać na jakich zawodach koń zdobył kwalifikacje do obecnego startu (np. jeŜeli chce wystartować 
w 2* to kiedy i gdzie ukończył 1* itd.). 
Rezerwacja noclegów, boksów i stanowisk nastąpi po przesłaniu dowodu wpłaty. 
Numer konta: 
PALOMINO JOLANTA LUBERA 33-151 NOWA JASTRZĄBKA STARE śUKOWICE 3A 



BANK MILLENIUM S.A. 46 1160 2202 0000 0001 0649 8313 
z dopiskiem "Rajd długodystansowy". 
 
Telefony kontaktowe: (0-14) 678-68-13, 602-491-343, 602-753-148, 501-331-639. 
Zgłoszenia ostateczne: 20.04.2008 
Opłata organizacyjna: konkursy: 2**,1*, kl. P,  kl. L- 100 zł,    

8. WARUNKI TECHNICZNE 
 
Obowiązuje dokumentacja dla zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ w dyscyplinie rajdów 
długodystansowych oraz przepisami ogólnymi PZJ. W przypadku braku dokumentacji jeźdźca lub konia para ta 
moŜe zostać niedopuszczona do zawodów.   
 
 
Regionalne Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych (konkurs L ,P,1*i 2**) 
 
W czasie rajdu i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy.  

• Zawodnicy startujący w zawodach regionalnych muszą posiadać zgodne z przepisami PZJ/OZJ: 

- licencję  OZJ lub PZJ oraz świadectwo zdrowia. 

• Konie startujące w zawodach regionalnych muszą posiadać:  

   - licencję macierzystego OZJ oraz waŜny paszport PZJ lub hodowlany z obowiązującymi szczepieniami. 
 
 
 

9. INFORMACJE RÓśNE 
 
 

1. Organizator zapewnia  flot's dla zwycięskich koni, a dla zawodników dyplomy i nagrody – upominki 
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieŜe  i inne zdarzenia losowe 

wynikłe w czasie transportu i zawodów. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów  
4. Protest: - wyłącznie na piśmie z dołączeniem kaucji 200 zł 
5. Wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni 
6. Konie zgłoszone po terminie mogą być przyjęte przez organizatorów w miarę wolnych miejsc. 

 
 

 
 
 
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 

 
1. 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 

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

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

4. NaleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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. 

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

 
 
Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dnia 19 marca 2008  
 
 


