KLUB JEŹDZIECKI „BIK"
GIENIUSZE
16-100 SOKÓŁKA

OGÓLNOPOLSKIE OFICJALNE ZAWODY W
DŁUGODYSTANSOWYCH RAJDACH KONNYCH
LL, L, P(L*), N(l*), C(2*), CC-1(3*)
I. Informacje ogólne: Nazwa imprezy:
Ogólnopolskie Oficjalne Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych
Termin imprezy: 08 - 10. 09.2006r.
Miejsce imprezy: Stadnina Koni Gieniusze
16-1 00 Sokółka
Organizator:

Jerzy Marcin Maliszewski
Wiesława Halina Maliszewska
Klub Jeździecki „BIK"
Gieniusze 9
16 - 100 Sokółka

Biuro zawodów:

Alina Sienkiewicz
Stadnina Koni
Gieniusze
16-1 00 Sokółka

Gospodarze toru: Witalis Nikołajuk
Dariusz Wujek
Komisja sędziowska: Małgorzata Kram (przewodnicząca)
Anna Skobrtal
Krzysztof Krasuski
Monika Mikulska
Danuta Siekacz
Urszula Nidecka

Delegat Techniczny: Krzysztof Krasuski
Komisarz zawodów: Krystyna Malon
Komisja weterynaryjna: Andrzej Bereznowski (przewodniczący)
Zbigniew Kołodziejski
Ireneusz Nowiński
Lekarze zawodów: wet. Eugeniusz Pawlak
med. Jan Malinowski
Serwis kowalski : Eugeniusz Walczuk

H. Program zawodów:
Planowane Konkursy:
-Konkurs nr l - kategoria
-Konkurs nr 2- kategoria
-Konkurs nr 3- kategoria
-Konkurs nr 4- kategoria.
-Konkurs nr 5 - kategoria
-Konkurs nr 6 – kategoria

CC-1(3*)
C (2*)
N (1*)
P (L*)
L
LL

na dystansie
na dystansie
na dystansie
na dystansie
na dystansie
na dystansie

120 km
90 km
60 km
60 km
30 km
12 km

Piątek 08. 09. 06 r.
Godzina 16. 00 Przegląd weterynaryjny
Godzina 18.00 - Odprawa techniczna.
Sobota 09. 09. 06 r.
Godzina 8.00 start.
KONKURS 1 CC-1 (3*) - dystans 120 km na czas, start wspólny, bramki weterynaryjne po 30 km,
60 km, 90 km i na mecie, przerwa po 30 km -30 min, po 60 km - 30 min, po 90 km - 40 min. Tempo
minimalne 12 km/h, wiek koni -ukończone 6 lat, max tętno 64/min, czas przedstawienia koni do badania
weterynaryjnego 30 minut, limit wagi 75 kg (nie obowiązuje juniorów i młodych jeźdźców)
W konkursie prowadzone będą oddzielne klasyfikacje dla Juniorów i Młodych Jeźdźców oraz
Seniorów
Godzina 8.30 start
KONKURS 2 C (2*) - dystans 90 km na czas, start wspólny, bramki weterynaryjne po 30 km, 60 km,
i na mecie, przerwa po 30 km -30 min, po 60 km - 40 min. Tempo minimalne 12 km/h
wiek koni -ukończone 6 lat, max tętno 64/min, czas przedstawienia koni do badania
weterynaryjnego 20 minut, limit wagi 70 kg (nie obowiązuje juniorów i młodych jeźdźców)
W konkursie prowadzone będą oddzielne klasyfikacje dla Juniorów i Młodych Jeźdźców oraz
Seniorów
Godzina 9.00 start
KONKURS 3 N (l*) - dystans 60 km na czas, start wspólny, bramki weterynaryjne po 30 km i na
mecie, przerwa po 30 km -40 min. Tempo minimalne l0 km/h, wiek koni –ukończone 6 lat,
max tętno 56/min, czas przedstawienia koni do badania weterynaryjnego 20 minut, limit wagi
70 kg (nie obowiązuje juniorów i młodych jeźdźców)
W konkursie prowadzone będą oddzielne klasyfikacje dla Juniorów i Młodych Jeźdźców oraz
Seniorów
Konkurs stanowi eliminacje do MPMK6L
Godzina 19.00 - „ognisko".
Niedziela 10. 09. 06r.
Godzina 6.30 start.
KONKURS 4 P(L*) - dystans 60 km na normę czasu, tempo 10-16 /km/h, wiek koni - ukończone
5 lat, max tętno 56/min, czas przedstawienia konia do badania weterynaryjnego 20 min, bramka po 30 km- przerwa 40 min, i na mecie.
Konkurs wygrywa zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów w/g poniższych zasad: na
bramce i mecie sumowane są punkty uzyskane za następujące parametry: odwodnienie, wypełnienie
naczyń, perystaltyka i ruch. Punktacja A-5, AB-4, B-3, BC-2, C-l. Przy równej liczbie punktów wygrywa
zawodnik z wyższymi ocenami za ruch. Jeżeli dalej punkty są jednakowe, to wygrywa zawodnik z wyższymi
ocenami za odwodnienie.
W konkursie prowadzona będzie wspólna klasyfikacje dla Juniorów i Młodych Jeźdźców oraz Seniorów
Konkurs stanowi eliminacje do MPMK5L

Godzina 7.30 start.
KONKURS 5 L - dystans 30 km na normę czasu, tempo 8-14 km/h, wiek koni -ukończone 4 lata,
max tętno 56/min, bramka weterynaryjna na mecie czas przedstawienia konia do badania wet. – 20
min.
Konkurs wygrywa zawodnik, który zgromadzi największą, liczbę punktów w/g poniższych zasad: na
bramce i mecie sumowane są punkty uzyskane za następujące parametry: odwodnienie, wypełnienie
naczyń, perystaltyka i ruch. Punktacja A-5, AB-4, B-3, BC-2, C-l. Przy równej liczbie punktów
wygrywa zawodnik z wyższymi ocenami za ruch. Jeżeli dalej punkty są jednakowe, to wygrywa
zawodnik z wyższymi ocenami za odwodnienie. W konkursie prowadzona będzie wspólna
klasyfikacje dla Juniorów i Młodych Jeźdźców oraz Seniorów.
Konkurs stanowi eliminacje do MPMK4L

Godzina 9.00
KONKURS l- LL
- Konkurs nr l kat LL na dystansie 12 km.(2 x 6 km)
Zasady rozgrywania:
-rajd dla koni typu „kuc" 4 letnich i starszych i
zawodników
w wieku 10-18 lat
-zawody rozgrywane na normę czasu z prędkością 8-12 km/h
-zawody rozgrywane na dystansie 12 km, podzielonym na pętle 2 x 6 km
-obowiązkowa przynajmniej jedna lotna bramka
-tętno nie wyższe niż 56 uderzeń na minutę
- czas przedstawienia konia do badania 20 min
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 ww. warunków
(złe- O pkt; dobre-1 pkt.; bardzo dobre- 2 pkt.;)
- parametry konia: ruch, odwodnienie, wypełnienie naczyń włosowatych,
perystaltyka,
A- 5 pkt., AB- 4 pkt., B- 3pkt, 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 l pkt. karny. Punkty przyznane za parametry i punkty przyznane za
ogólne przygotowanie konia są sumowane. Wygrywa para lub pary, które
zgromadziły największą ilość punktów.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.

III. Informacje o trasie:
Pętla o długości 30 km. Klasa LL – pętla o długości 9 km. Podłoże piaszczyste, trawiaste,
żwirowe utwardzone, asfalt; różnica wzniesień na pętli do 50 metrów.
IV. Sprawy weterynaryjne
Lp
1.
2.

Funkcja
Powiatowy lekarz wet.
Lekarz wet. zawodów

Imię i nazwisko
Paweł Mędrek
Eugeniusz Pawlak

telefon
085 711 23 27
085 711 26 16

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 przeć
przybyciem na zawody.
IV. Sprawy organizacyjne:
OPŁATY
KONKURS

WPISOWE (PŁATNE
PRZY ZGŁOSZENIU)

Konkurs nr 1
Konkurs nr 2
Konkurs nr 3
Konkurs nr 4
Konkurs nr 5
Konkurs nr 6

160 ZŁ
160 ZŁ
160 ZŁ
120 ZŁ
120 ZŁ
80 ZŁ

OPŁATA
ANTYDOPINGOWA
10 ZŁ
10 ZŁ
10 ZŁ
-

Opłata za boks 100,- zł/zawody
Stanowisko na zewnątrz 60,-/zł/zawody
Ilość boksów ograniczona.
Opłata na miejscu, bezpośrednio po przybyciu.
Zgłoszenia nadsyłać pod nr fax: 085 711-19-44
lub telefonicznie nr tel:
085 711-18-65; 602 151 080
poczta: kjbik@kjbik.pl

Zgłoszenia ostateczne do dnia 03. 09. 2006r.
V. Warunki techniczne:
Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z przepisami Komisji Długodystansowych Rajdów
Konnych PZJ. W przypadku braku dokumentacji jeźdźca lub konia para może zostać niedopuszczona do
zawodów.
W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy ( kask z atestem
CE 1384).
Obowiązkowa dokumentacja dla zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ:
-Karta rejestracyjna klubu w PZJ.
-Aktualna licencja/ z wyjątkiem klasy LL, L i L*(P) / wykupiona w PZJ
-Aktualna książeczka zdrowia sportowca lub świadectwo zdrowia potwierdzone przez lekarza sportowego i
przychodnię sportową.
-Ubezpieczenie zawodników na czas zawodów
-Dla zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na start podpisana przez rodziców lub
opiekunów prawnych. Minimalny wiek zawodnika 14 lat kalendarzowych.
-Licencja konia /z wyjątkiem klasy LL, L i L*(P ) / wykupiona w PZJ.
-Ważny paszport konia z obowiązującymi szczepieniami i aktualnym świadectwem zdrowia.
Dla koni klasy LL, L i L*(P) wystarczy karta identyfikacyjna oraz świadectwo zdrowia z potwierdzeniem
ważnego i prawidłowego szczepienia grypy.

Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport
jeździecki respektowania wydanego przez FEI Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania
zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie
sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.
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
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań z 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.

VI. Inne informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów, rezygnacji z organizacji konkursu w
przypadku zgłoszenia mniej niż 3 koni do danej klasy konkursu. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do
konkursów 1 ,2 ,3 w danej kategorii wiekowej organizator zastrzega możliwość rozdania nagród według
zajętych miejsc bez rozdzielania na kategorie wiekowe.
Za wypadki, szkody i ewentualne kradzieże powstałe podczas zawodów lub transportu organizator nie
ponosi odpowiedzialności
W przypadku braków w dokumentacji jeźdźca lub konia zawodnik może zostać niedopuszczony do startu w
zawodach lub ukarany opłatą dodatkową.
Organizator zapewnia flot’s dla koni, dyplomy, puchary oraz upominki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
ORGANIZATOR

