PROPOZYCJE ZAWODÓW
Mistrzostw Polski Seniorów oraz Zawodów Krajowych
w Sportowych Rajdach Konnych
ZAKRZÓW 06-09 czerwca 2013

Propozycje zatwierdzone przez PZJ,
Warszawa, dn. 15.04.2013r.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Termin:

06 -09 czerwiec 2013 roku

2. Organizator: Ludowy Klub Jeździecki "LEWADA"
47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23, tel. 77 4875417, fax. 77 4875364
e-mail: cei@kjlewada.pl
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Andrzej Sałacki
Dyrektor biura zawodów: Daniel Karpiński
Dyrektor zawodów: Virginia Buława
Komisja sędziowska:
Sędzia główny: Katarzyna Strzelec (POL)
Sędzia:

Paweł Kleszcz (POL)
Grażyna Kańka (POL)
Harald Grinsch (AUT)

Główny Steward: Eulalia Michalik

(POL)

Marek Tul (POL)
Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej: Wojciech Piekałkiewicz (POL)
Komisja Weterynaryjna: Andrzej Bereznowski (POL)

Jacek Kańka (POL)
Delegat weterynaryjny: Hallvard Sommerseth (UAE)
Delegat techniczny: Brian Dunn (IRL)
Lekarz Weterynarii Zawodów: Piotr Szpotański (POL)
Jarosław Rubesz (POL)
Obsługa komputerowa, spikerka: Harald Grinsch (AUT)
Serwis kowalski: Krystian Anioł

3. Miejsce: Ludowy Klub Jeździecki LEWADA; 47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23
4. Zgłoszenia: imienne do 06.05.2013, ostateczne do 20.05.2013 r. wyłącznie pisemne faxem lub
e-mailem. Prosimy o dokładne zgłoszenie koni i zawodników (płeć konia oraz rocznik zawodnika).
5. Program zawodów:
06.06.2013 Czwartek
godz. 17.00 - przegląd weterynaryjny dla konkursu nr 1, 2, 3, 4
godz. 19.00 – odprawa techniczna w siedzibie LKJ Lewada (pałac)
07.06.2013 Piątek
godz. 8.30 – konkurs nr 1 klasa N (87,5 km)
godz. 9.00 – konkurs nr 2 klasa P (52,5 km)
godz. 9.30 – konkurs nr 3 klasa L (30 km)
godz. 10.00 – konkurs nr 4 klasa LL (15 km)
godz. 17.00 – przegląd weterynaryjny dla konkursu nr 5
godz. 19.00 – odprawa techniczna w siedzibie LKJ Lewada (pałac)
Godzina 8:30 – start konkurs nr 1 (kl. N – 87,5 km)
Konkurs dla koni, które ukończyły 6 lat i zawodników od 14 roku życia.
- tętno u konia nie może być wyższe niż 60 ud/min
- konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 10 – 16 km/h
- czas przejazdu poszczególnych odcinków (pętli) zamykany na bramce weterynaryjnej, a całego
dystansu na linii mety

- czas przedstawienia konia do badania po każdym odcinku oraz po przekroczeniu linii mety wynosi 20
min.
Bramki weterynaryjne:
37,5 km – obowiązkowy odpoczynek 30 min.
67,5 km – obowiązkowy odpoczynek 40 min.
87,5 km – meta
Na ostatnich 500 m każdego odcinka trasy (pętli) kończącego się badaniem weterynaryjnym koń musi
poruszać się kłusem lub galopem pod rygorem dyskwalifikacji
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.
Godzina 9:00 – start konkurs nr 2 (kl. P – 52,5 km)
Konkurs dla koni, które ukończyły 5 lat i zawodników od 13 roku życia.
- tętno maksymalne 60 ud/min.
- czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej i na mecie – 20 minut
- zawodnik ma możliwość dwukrotnego wejścia na bramkę weterynaryjną (z wyjątkiem bramki
końcowej)
- konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 10 - 16 km/h
- czas przejazdu poszczególnych odcinków (pętli) jest zamykany na bramce weterynaryjnej a całego
dystansu na linii mety
- limit prędkości obowiązuje na każdej pętli oddzielnie
Bramki weterynaryjne:
37,5 km – obowiązkowy odpoczynek 30 min.
52,5 km – meta
Na ostatnich 500 m każdego odcinka trasy (pętli) kończącego się badaniem weterynaryjnym koń musi
poruszać się kłusem lub galopem pod rygorem dyskwalifikacji
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.
Godzina 9:30 – start konkurs nr 3 (kl. L – 30 km)
Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od 12 roku życia
- tętno maksymalne 60 ud./min.
- czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej wynosi 20 minut
- konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 10 – 14 km/h
- start indywidualny lub w grupach 2 – 3 osobowych

- czas przejazdu jest zamykany na linii mety
- przekroczenie normy czasu w górę i w dół powoduje eliminację

30 km – meta
Na ostatnich 500 m trasy (pętli) koń musi poruszać się chodem wyższym, niż stęp pod rygorem
eliminacji.
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.

Godzina 10:00 – start konkurs nr 4 (kl. LL – 15 km)
Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od 12 roku życia
- tętno maksymalne 60 ud./min.
- czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej wynosi 20 minut
- konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 10 – 14 km/h
- start indywidualny lub w grupach 2 – 3 osobowych
- czas przejazdu jest zamykany na linii mety
- przekroczenie normy czasu w górę i w dół powoduje eliminację
15 km – meta
Na ostatnich 500 m trasy (pętli) koń musi poruszać się chodem wyższym, niż stęp pod rygorem
eliminacji.
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.

08.06.2013 Sobota
godz. 7.00 – Start konkurs nr 5 (Mistrzostwa Polski Seniorów w ramach konkursu CEI 2* 125 km
na odbywających się równolegle zawodach międzynarodowych)

09.06.2013 Niedziela
godz. 10.00 – ceremonia zakończenia zawodów i wręczenie nagród

6. Informacje o trasie:
Pętle o długości: 10 km, 15 km oraz 37,5 km
Podłoże: różnorodne drogi polne, kamieniste, trawiaste, odcinki asfaltu.
Różnie wzniesień: do 50 m

Start i meta przy stajniach LKJ LEWADA

7. Zebranie techniczne - czwartek, 06 czerwca 2013 godz. 19.00 - dla konkursu nr 1, 2, 3, 4
- piątek, 07 czerwca 2013 godz. 19.00 - dla konkursu nr 5
Stajnie będą gotowe od godz. 10.00 w czwartek 06 czerwca 2013, pasza, żłoby i wiadra do pojenia
własne. W ramach opłaty za boks Organizator zapewnia pierwszą ściółkę. Przy zgłoszeniach należy
podać chęć zakupu dodatkowej ściółki – słoma 1 kostka 10 zł., siano 1 kostka 10 zł, balot trocin 50 zł.
Wcześniejszy przyjazd lub dłuższy pobyt należy uzgodnić z wyprzedzeniem i odnotować w zgłoszeniu.
Cisza nocna w stajniach od 22.00 do 06.00

8. Zawodników i konie obowiązuje pełna dokumentacja zgodna z w/wym. przepisami. Świadectwo
wet. należy okazać przed wyładowaniem koni. Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna
z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego. 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. Zawody rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi, przepisami w
Dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych, przepisami Weterynaryjnymi i Regulaminem Rozgrywania
Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne wydanym w 2012 r. oraz zgodnie z niniejszymi propozycjami.
Klasyfikacja Mistrzostw Polski Seniorów będzie prowadzona w obrębie dwóch równolegle
rozgrywanych konkursów na tym samym dystansie: krajowego oraz międzynarodowego. Pary startujące
w konkursie CEI muszą spełniać wymogi FEI w zakresie kwalifikacji jeźdźca i konia, licencji
międzynarodowej

dla

jeźdźca

i

konia

oraz

paszportu

FEI

dla

konia.

9. Warunki udziału w zawodach:
Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi
odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i
koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń).
10. Opłaty:
Opłata organizacyjna za start w Mistrzostwach Polski Seniorów:
100 euro od konia/ całe zawody , MCP – 15 euro
Opłata organizacyjna za start w Zawodach Międzynarodowych:
CEI * 87,5 km – 70 euro od konia/całe zawody, MCP – 15 euro
CEI ** 125 km – 100 euro, MCP – 15 euro
Opłata organizacyjna za start w Zawodach Krajowych:

w klasach P, N – 100 zł od konia, antydoping: 15 zł
w klasach LL, L – 50 zł od konia, antydoping: 15 zł
Boks – 250 zł za całe zawody - słoma (organizator zapewnia pierwszą ściółkę)
Boks – 320 zł za całe zawody – trociny (organizator zapewnia pierwszą ściółkę)
(organizator posiada ograniczoną ilość boksów w stajni – decyduje kolejność zgłoszeń)
Podłączenie do prądu – 150 zł / za całe zawody
Wszystkie opłaty należy wpłacać na konto i dowód wpłaty przestać faxem lub e-mailem wraz ze
zgłoszeniem ostatecznym. Konto klubu: 39 1060 0076 0000 3200 0120 0475
UWAGA: Zgłoszenia koni, za które do dnia 20.05.2013 r. nie zostanie wniesiona opłata uważane będą
za niepotwierdzone.
11. Noclegi i wyżywienie
1.

LKJ "LEWADA" - pokoje wieloosobowe - cena 25 zł/ nocleg- ilość miejsc ograniczona
wyżywienie w LKJ "LEWADA" - 15zł śniadanie, 25zł obiad, 15zł kolacja

Chęć korzystania z wyżywienia i/ lub noclegu na terenie klubu należy podać przy zgłoszeniach
ostatecznych.
Na terenie zawodów w godzinach startów będzie funkcjonował dodatkowo bufet.
2.

Stadnina Koni Chrósty – odległość 10 km
ul. Ligocka 25
47-280 Pawłowiczki
tel. + 48 77 487 46 22

3.

RESTAURACA DWOREK - odległość 12,5 km
ul. Wygon 3, 47-415 Szonowice
tel.+ 48 501 175 396
www.restauracja-dworek.pl

4.

HOTEL ADA - odległość 12 km
ul. Głogowska 1, Większyce
tel. +48 77 472 21 21
www.hotelada.pl

5.

AGROTURYSTYKA „U Sylwii” - odległość 5 km
ul. Planetorza 29, 47-253 Cisek
tel. 48 501 210 328
www.agro-sylwia.pl

6.

AGROTURYSTYKA „U Donaty” - odległość 5 km
ul. Nowa 68, 47-253 Cisek
tel. 48 601 811 334

www.udonaty.pl

7.

FLORRES - odległość 10,5 km
ul. Nowa 1 a
47-280 Pawłowiczki
tel. +48 693 232 873
www.florres.pl

12. Nagrody*: Organizator zapewnia flots dla koni oraz puchary, nagrody i upominki dla zawodników.
Pula nagród na Mistrzostwa Polski Seniorów - 3000 zł sponsorowana przez firmę KREBER Maszyny
Budowlane oraz puchary i nagrody rzeczowe zapewnione przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów, rezygnacji
z organizacji konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do danej klasy konkursu.

12. Zasady rozgrywania konkursów krajowych – wg obowiązującego Regulaminu Dyscypliny
Rajdów

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I. 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.
II. 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.
III. 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.
IV. 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.

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

