PROPOZYCJE ZAWODÓW
W SPORTOWYCH RAJDACH
KONNYCH
1. INFORMACJE OGÓLNE
NAZWA ZAWODÓW:

ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE
W Sportowych Rajdach Konnych

TERMIN:

11.07.2020 r (sobota)

MIEJSCE:

Ranczo Kocieczyn, Szczecno 196C
26-015 Szczecno, koło Pierzchnicy
50°42'55.5"N 20°46'18.4"E

ORGANIZATOR:

Angelika Wojnowska

BIURO ZAWODÓW:

Szczecno 196C, 26-015 Szczecno
biurozawodow.srk@gmail.com
tel. +48 881 541 633

2. OSOBY OFICJALNE
KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Anna Cywińska - sędzia główny
Paweł Kleszcz
Marcin Kozieł

KOMISARZ:

rotacyjnie

DELEGAT TECHNICZNY:

Marcin Kozieł

KOMISJA WETERYNARYJNA
lek. wet. Sebastian Maj - przewodniczący
lek. wet. Jarosław Rubersz - lekarz leczący
lek. wet. Zbigniew Czerwonka
SERWIS KOWALSKI:

Ryszard Przetak - 515 366 320

GOSPODARZ TORU:

Angelika Wojnowska - 881 541 633

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

Informuje, że w odczuciu niektórych osób może wystąpić
konflikt interesu związany z osobami oficjalnymi w
związku z tym prosimy o zapoznanie się ze składami
osób oficjalnych i podjęcie decyzji co do chęci
uczestnictwa w zawodach. W przypadku zgłoszenia się
do udziału, zgłaszający akceptuje taki skład i nie może
wnosić roszczeń co do konfliktu interesu.

KOMUNIKAT
Zawody odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi
zalecaniami sanitarnymi na dzień wydarzenia.
Zawody są ograniczone tylko do udziału zawodników i ich
luzaków bez udziału publiczności i osób postronnych. Na
ternie ośrodka trzeba się ścisłe stosować do zaleceń i
informacji umieszczanych na ternie jak również przestrzegać
poleceń osób oficjalnych i obsługi.
Proszę o zapoznanie się z
 YTYCZNYMI W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI
W
ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU Z
COVID-19

DOSTĘPNYMI POD LINKIEM:
https://pzj.pl/sites/default/files/Zawody%20Covid%20%20wersja%20z%20
datą%20wejścia%20w%20życie%20-%2003.06.%202020%20.pdf?fbclid=I
wAR36DRiBxV3R5kP1BThx4aE8COzGNu1k2OUkNf15UNM5jkOuurqVMy
MnKIM

3. PRZEPISY OGÓLNE
Zawody odbywają się w oparciu o obowiązujące Przepisy PZJ, Przepisy i Regulamin
konkurencji SRK oraz według niniejszych propozycji.

4.WARUNKI TECHNICZNE
Obowiązuje dokumentacja dla zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ w konkurencji
sportowe rajdy konne.
W przypadku braku dokumentacji jeźdźca lub konia para ta może zostać niedopuszczona
do zawodów.
W zawodach towarzyskich mogą startować jeźdźcy nieposiadający aktualnej klasy
sportowej w rajdach konnych.
Dla zawodników posiadających klasę sportową konkursy rozgrywane będą zgodnie z
aktualnie obowiązującym Regulaminem Sportowych Rajdów Konnych
Zawodnik musi:

• być ubezpieczony na czas rajdu od NNW w zakresie uprawiania sportu jeździeckiego
• posiadać aktualną zgodę na start w tych zawodach od lekarza (zawodnicy do 23 r.ż.
mogą mieć zgodę od lekarza rodzinnego, powyżej 23 r.ż. od lekarza sportowego)

• posiadać dokument tożsamości. (zawodnicy niepełnoletni w zawodach towarzyskich
muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w tych
zawodach.)

• w czasie rajdu zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy zapinane pod brodą i buty z
obcasem lub strzemiona z noskiem. Na trasie rajdu nie wolno używać ostróg i bata (lub
jakiegokolwiek innego przedmiotu jako bata) pod karą dyskwalifikacji.
Koń

• w rajdzie mogą brać udział konie 4-letnie i starsze. Nie mogą brać udziału klacze wysoko
źrebne (od 4 m-ca ciąży) oraz karmiące (do 9 m- ca po wyźrebieniu)

• każdy koń musi posiadać dokument identyfikacyjny (paszport PZHK lub PZJ )

• koń musi posiadać aktualne szczepienia przeciw grypie

• w przypadku kulawizny, koń nie będzie w żadnym wypadku dopuszczony do rajdu

• nie będą dopuszczone do rajdu konie niespokojne, niedające się zbadać lekarzowi wet.
oraz konie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych koni.

5. OPŁATY
ZAWODY REGIONALNE (wpisowe): 200 zł

ZAWODY TOWARZYSKIE (wpisowe) : 150 zł
Za potwierdzenie organizator uznaje wyłącznie zgłoszenie wraz z wpłatą na konto w
terminie do 10.07.2020 r.
NR KONTA: mBank 97 1140 2004 0000 3402 7841 7618
W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczna proszę o płatność tylko i wyłącznie
na konto. Nie przyjmuje gotówki na miejscu zawodów.

6. PROGRAM ZAWODÓW
SOBOTA, 11.07.2020 r
6:30 - otwarcie biura zawodów
6:40 - przegląd weterynaryjny dla zawodników klasy N
7:00 - odprawa techniczna dla zawodników klasy N.
7:30 - start zawodników klasy N

10:00 - przegląd weterynaryjny dla zawodników klasy P.
10:30 - odprawa techniczna dla zawodników klasy P.
11:00 - start klasy P.
11:30 - przegląd weterynaryjny dla zawodników klasy L - ZR i L - ZT
12:00 - odprawa techniczna dla zawodników klasy L - ZR i L - ZT
12:30 - start zawodników klasy L - ZR i L - ZT

Godziny rozpoczęcia konkursów mogą zostać zmienione na odprawie technicznej.

KONKURS ZR N - dystans 80km - na normę czasu
Bramki weterynaryjne po 30 km, 60 km i na mecie 80 km.
Przerwa po 30 km - 40 min, po 60 km - 40 min.(z rekontrolą)

KONKURS ZR P - dystans 40km - na normę czasu
Bramka weterynaryjne po 20 km i na mecie 40 km.
Przerwa po 20 km - 40 min.

KONKURS ZR L - dystans 30 km - na normę czasu
Bramka weterynaryjna na mecie po 30km.

KONKURS ZT L - dystans 20 km - na normę czasu
Bramka weterynaryjna na mecie po 20km.

WAŻNE!!!
Informujemy o konieczności dopełnienia formalności licencyjnych PRZED zawodami i
upewnienie się, że na dzień 11.07.2020 r zarówno koń jak i jeździec widnieją w bazie
danych PZJ z właściwą licencją!
Konie i jeźdźcy, których aktualne dane nie będą widniały w bazie PZJ nie zostaną
dopuszczeni do startu.

7. INFORMACJE O TRASIE

START I META: Szczecno, w bramie Rancza Kocieczyn.
Trasa przebiega terenem nizinnym. Głównie lasy i pola, również pojawią się odcinki
drogi asfaltowej.
Podłoże - drogi leśne, polne, piaszczyste, odcinki dróg bitych, utwardzonych,
szutrowych, odcinki asfaltu.
Różnica wzniesień: 30m

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie elektronicznie na adres e-mail

biurozawodow.srk@gmail.com
Zgłoszenia muszą zawierać komplet informacji dotyczących zawodnika, konia i
niezbędnych kwalifikacji do danych konkursów. (Nie muszą być na druku PZJ!)

9.SPRAWY ORGANIZACYJNE
Pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne. Na czas zawodów dla koni będą
udostępnione do wygrodzenia miejsca na pastwisku.
Wcześniejszy przyjazd lub dłuższy pobyt należy uzgodnić z wyprzedzeniem i
odnotować w zgłoszeniu.

10.INNE INFORMACJE
Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia. Organizator nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych
zdarzeń losowych podczas zawodów lub transportu.
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).
Zaleca się by każdy właściciel konia wykupił we własnym zakresie ubezpieczenie dla
konia (w razie szkód spowodowanych przez swojego konia)
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów,
zmiany trasy w przypadkach nadzwyczajnych, rezygnacji z organizacji konkursu w
przypadku zgłoszenia mniej niż 4 par do danej klasy konkursu .
Organizator zapewnia flot’s dla koni, puchary i upominki rzeczowe dla zwycięskich
koni.
Wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie pzj.pl ! przepisy ! przepisy i

regulacje
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat
szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od
pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
Żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed
przybyciem na zawody.

11. 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.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na
wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim
zostaną dopuszczeni do zwodów.
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po
zakończeniu zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery
sportowej.
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania

najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i
postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.
Pełen tekst Kodeksu można otrzymać z Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej:
Federation Equestre Internationale, HM King Hussein I Building, Chemin des Delibes
9, 1006 Lausanne, Switzerland. Telefon: +41 21 310 47 47. Kodeks jest dostępny w
języku angielskim i francuskim. Kodeks jest także dostępny na stronie internetowej FEI:
www.fei.org

Propozycje zatwierdzone przez
Świętokrzyski Związek Jeździecki
dnia……………………...
podpis osoby zatwierdzającej …………………………...

