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LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "ZABAJKA"     
      

       Zabajka 358      Konto: Bank Spółdzielczy Głogów Młp. 
  36 - 060 Głogów Młp.                       85 9159 0000 2001 0009 9583 0001 
     woj. podkarpackie   NIP 813 - 11 - 00 - 203 
tel./fax  (0-17) 851-77-11      

 

 
PROPOZYCJE 

Mistrzostw Amatorów w Rajdach Długodystansowych - juniorzy i seniorzy  
Zabajka, 24 - 25 września 2005 r. 

 
 1. Termin zawodów:  24 - 25 września 2005 roku 
 
 2. Miejsce zawodów:  LKJ "Zabajka" 
 
  3. Zgłoszenia:    ostateczne do 16 września 2005 r. 

wyłącznie na drukach przesłanych  na fax (0-17) 851-77-11 

lub e-mail: lkj@zabajka.com z potwierdzeniem wpłaty na konto LKJ 

„Zabajka” opłaty organizacyjnej oraz opłaty za boksy i stanowiska: 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. 

85 9159 0000 2001 0009 9583 0001 

Opłata organizacyjna: 50 zł od konia  

4. Program zawodów: 
 
 24 września 2005 r. (sobota) 
 

PRZEGLĄD WETERYNARYJNY - godz. 15.00 
   
ODPRAWA TECHNICZNA – godz. 18.00 
 

 
 25 września 2005 r. (niedziela)   
  

Konkurs Nr 1 na dystansie 10 km, kat. LL  ( Mistrzostwa Juniorów Młodszych) 

 
Zasady rozgrywania: 
� rajd dla koni 4 letnich i starszych oraz rozpoczynających starty w rajdach, 
� zawodnicy od 12 do16 roku życia, 
� Start wspólnie lub co 2 min 
� zawody rozgrywane na normę czasu z prędkością 8 – 12 km/h  
� dystans 10 km, 
� tętno nie wyższe niż 60 uderzeń na minutę, 
� czas przedstawienia konia do badania 20 min., 
� bramka weterynaryjna   na mecie. 

 
Punkty przyznawane są za: 
 
 

� ogólne przygotowanie konia i jeźdźca do przeglądu (czystość – ogólny stan konia; posłuszeństwo 
konia; strój zawodnika; przedstawienie się pary na przeglądzie) – po max 2 punkty za spełnienie 
w/w warunków, (złe - 0 pkt., dobre – 1 pkt., bardzo dobre – 2 pkt.) 
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� parametry konia: ruch, odwodnienie, wypełnienie naczyń włosowatych, perystaltyka. 
      A – 5 pkt., AB – 4 pkt., B – 3 pkt., BC – 2 pkt., C –1 pkt., D – eliminacja. 

 
Punkty są sumowane. Przy równej liczbie punktów zajmuje wyższe miejsce para z wyższymi ocenami 
za ruch. Jeżeli dalej oceny są jednakowe, to wygrywa para z wyższymi ocenami za odwodnienie. 

 
Za przekroczenie normy czasu zarówno w górę  jak i w dół o każdą rozpoczętą minutę 1 pkt. karny. 
Punkty przyznane za parametry i punkty przyznane za ogólne przygotowanie konia do przeglądu są 
sumowane. Od sumy tej odejmowane są  punkty karne. Wygrywa para lub pary, które zgromadziły 
największą ilość punktów 
 

 
 

Konkurs Nr 2 na dystansie 20 km, kat. L (Mistrzostwa Juniorów)  

� Start dnia 25 września 2005 roku, 
Zasady rozgrywania: 
� rajd dla koni 4 letnich i starszych oraz rozpoczynających starty w rajdach, 
� zawodnicy od 17 do 18 roku życia, 
� Start wspólnie lub co 2 min, 
� zawody rozgrywane na normę czasu z prędkością 8 – 14 km/h  
� dystans 20 km, 
� tętno nie wyższe niż 60 uderzeń na minutę, 
� czas przedstawienia konia do badania 20 min., 
� bramka weterynaryjna   na mecie. 
 
Punkty przyznawane są za: 
� parametry konia: ruch, odwodnienie, wypełnienie naczyń włosowatych, perystaltyka. 
      A – 5 pkt., AB – 4 pkt., B – 3 pkt., BC – 2 pkt., C –1 pkt., D – eliminacja. 
Punkty są sumowane. Przy równej liczbie punktów zajmuje wyższe miejsce para z wyższymi ocenami 
za ruch. Jeżeli dalej oceny są jednakowe, to wygrywa para z wyższymi ocenami za odwodnienie. 
 
Przekroczenie normy czasu skutkuje eliminacją. 
Punkty przyznawane są za parametry. Wygrywa para lub pary, które zgromadziły największą ilość 
punktów.  

 
Konkurs Nr 3 na dystansie 40 km, kat. L* ( Mistrzostwa Seniorów) 

� Start dnia 25 września 2005 roku, 
Zasady rozgrywania: 
� rajd dla koni 5 letnich i starszych oraz rozpoczynających starty w rajdach, 
� zawodnicy od 19 roku życia, 
� Start wspólnie lub co 2  min 
� zawody rozgrywane na normę czasu z prędkością 10 – 16 km/h  
� dystans 40 km, 
� tętno nie wyższe niż 60 uderzeń na minutę, 
� czas przedstawienia konia do badania 20 min., 
� bramka weterynaryjna   po 20 km i na mecie. 

Punkty przyznawane są za: 
            parametry konia: ruch, odwodnienie, wypełnienie naczyń włosowatych, perystaltyka. 

      A – 5 pkt., AB – 4 pkt., B – 3 pkt., BC – 2 pkt., C –1 pkt., D – eliminacja. 
Punkty są sumowane. Przy równej liczbie punktów zajmuje wyższe miejsce para z wyższymi ocenami 
za ruch. Jeżeli dalej oceny są jednakowe, to wygrywa para z wyższymi ocenami za odwodnienie. 
Punkty uzyskane na bramce i na mecie za w/w parametry są sumowane. 
 
Przekroczenie normy czasu skutkuje eliminacją. 
Punkty przyznawane są za parametry.  

             Mistrzem zostaje zawodnik, który zgromadził największą liczbę punktów. 
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25 wrzesień 2005 roku   
godz. 15.00  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i  zakończenie zawodów  

 
 
5. Warunki rozgrywania zawodów:   

Wymagana dokumentacja dla zawodników i koni:  

� Zaświadczenie lekarskie dla zawodników wyrażające zgodę na start w rajdzie 

� Dla zawodników niepełnoletnich pisemna zgoda jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na 

start w zawodach, 

� Świadectwo zdrowia konia z potwierdzeniem ważnego i prawidłowego szczepienia grypy. 

� Ubezpieczenie NW zawodników na czas zawodów. 

� W czasie rajdu i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy z 

trzypunktowym mocowaniem. 

6. Stajnie: 

Boksy dla koni (15 szt.) – cena 50 zł; przygotowane od dnia 24 września od godz. 10.00 (rezerwacja wg 

kolejności zgłoszeń).                                          

Stanowiska – cena 30 zł; przygotowane od dnia 24 września od godz. 10.00. 

Organizatorzy zapewniają ściółkę dla koni, pasza dla koni (treściwa i objętościowa) we własnym 

zakresie. Należy przywieść ze sobą wiadra lub żłoby. 

Możliwość podłączenia do prądu – 20 zł  

Wpłaty muszą być uregulowane przed odprawą techniczną. 

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

- cisza nocna w stajni od godz. 22.00 – 6.00 

- prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 

 

Prosimy o zaopatrzenie się w ciepłe derki dla koni. 

 

 

7. Zakwaterowanie:  

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

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

śpiworami). 

Hotel „Lider” Głogów Młp.;  tel. (0-17) 851-70-25 - ceny od 50 zł za osobo dobę 

"Oaza" Głogów Młp.; tel. (017) 8517273 - ceny od 50 zł za osobo dobę 

Wyżywienie: We własnym zakresie w Barze MUSTANG na terenie zawodów. 
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 8. Warunki techniczne – informacja o trasie:  

Trasa przebiega przez obszary leśne, tereny łąk, drogi polne i gminne, około 300 m droga asfaltowa. 

Podłoże piaszczyste, trawiaste z korzeniami, możliwość tworzenia kałuż przy opadach deszczu. Teren 

płaski, różnica wzniesień na pętli do ok. 50 m.  

Pętla o długości 10  km oraz pętla o długości 20 km. 

 

9. Klasyfikacja ogólna: 

- flots dla wszystkich par, które ukończyły Mistrzostwa,  

             - wręczenie medali i pucharów odbędzie się podczas uroczystego zakończenia zawodów. 

 

10. Miejsce i sposób losowania koni do startu 

Kolejność koni do startu zależna jest od kolejności zgłoszeń do zawodów i danych konkursów. Listy 

startowe ustala organizator: Konkurs nr. 1 - litera A 

                                             Konkurs nr. 2 - litera D 

                                             Konkurs nr. 3 - litera P 

              11. Zebranie techniczne:  24 września 2005 roku o godz. 18.00 w Barze Mustang na         

                                                      terenie LKJ ,,Zabajka"  

 12. 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: lkj@zabajka.com 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie, 

35-959 Rzeszów 

     ul. Fredry 4 

     Tel/fax (0-17) 852-74-94 

                                                          Podkarpacki Związek Jeździecki w Rzeszowie  

              13. Uczestnictwo:               sekcje i kluby zarejestrowane w PdkZJ, członkowie OZHK  

oraz zawodnicy nie zrzeszeni.        

               14. Osoby oficjalne: 

 
   14.1. Komisja sędziowska: 
 
    Przewodnicząca  – Katarzyna Bącal 

– Marek Gibała 
                               – Elżbieta Perec 

  Komisarz   – Agnieszka Kloc 
   – Sylwia Morawiec 

      – Bogumiła Niemiec 
                                                                   – Barbara Bącal 

      – Wacław Bącal 
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14.2. Komisja weterynaryjna  – Janusz Domiszewski, Tomasz Mrozowski  
 
14.3. Dyrektor zawodów  – Tadeusz Szeliga, tel. 509 969 779  

 
15. Informacje ogólne:  

Odpowiedzialność: 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników, 

luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń wynikłych 

w czasie transportu i trwania zawodów. 

Organizacja zawodów: 

W nadzwyczajnych okolicznościach nie przewidzianych przepisami, organizator zastrzega sobie prawo 

do zmian w programie zawodów. 

Ubezpieczenie: 

Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, 

spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 

stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

Wstęp do stajni: 

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

luzacy, właściciele koni. 

  
 
             16. Listy startowe: 

Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wydrukowaniu) za zgodą Sędziego Głównego – 20 zł na 

rzecz LKJ „Zabajka” (nie dotyczy skreśleń koni z danego konkursu czy też zawodów). 

             17. Protesty i skargi (Art. 65i 66 Przepisów ogólnych PZJ)  

Każdy protest i skarga, ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji w 

wysokości 200 PLN. 

                      

 

                       SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH  

 

                                                                      Organizatorzy 
 

 

 

 

         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. 
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

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 środków medycznych, zabiegów chirurgicznych  
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania przemocy. 

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie 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.  

 

 

 POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 

Propozycje zatwierdzone przez  

Podkarpacki Związek Jeździecki w Rzeszowie 
 05 wrzesień 2005r. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  V-ce Prezes LKJ Zabajka 
   
 
                                                                                                                         Arkadiusz Jaźwa 
 
 
                


