
REGULAMIN MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH 

NA 2018 ROK 

I. Mistrzostwa  Małopolski  w  Sportowych  Rajdach  Konnych  rozgrywane  są   w
następujących kategoriach: 

1. Juniorzy (kategoria obejmująca młodzież w wieku 13-18 lat); 

2. Młodzi Jeźdźcy (kategoria obejmująca zawodników w wieku 18-21 lat) 

3. Seniorzy (zawodnicy powyżej 18 roku życia) 

II. Dane kategorie zostaną rozegrane według następujących konkursów 

1. Juniorzy rywalizować będą w konkursie klasy P, zgodnie  z obowiązującymi
przepisami dyscypliny 

2. Młodzi  Jeźdźcy  rywalizować  będą  w  konkursie  klasy  N,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami dyscypliny 

3. Seniorzy rywalizować będą w konkursie klasy 1*, zgodnie z obowiązującymi
przepisami dyscypliny. 

III. Zasady rozgrywania konkursów zgodnie z art. 6 Regulaminu rozgrywania zawodów
w dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne  

Klasa konkursu P N 1* 

konieczne  kwalifikacje  –
ukończenie konkursu 

brak 2 x kl. P 2 x kl. N 

min. wiek konia 5 6 6 

min. wiek zawodnika 13 14 18 

dystans (km) 40 80-90 80 

tętno maksymalne konia 
przedstawianego do badania 
na bramce weterynaryjnej 
(ud/min) 

64 64 64 

start indywidualny lub w 
grupach 2-5 koni 

indywidualny/grupowy 
/wspólny 

indywidualny/grupowy 
/wspólny 

czas przedstawienia konia do 
badania na bramce 
weterynaryjnej (min), po 
każdym odcinku i na mecie 

20 min 20 min 20 min / odcinek
30 min /meta 
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konkurs rozgrywany na 
normę czasu z prędkością 
mierzoną na metach 
odcinków, bramkach 
weterynaryjnych i na mecie. 
Prędkość maksymalna może 
być obniżona do 14km/h 

tak tak nie 

czas przejazdu odcinka 
zamykany na każdej bramce 
weterynaryjnej 

Tak Tak Tak 

czas przejazdu całego 
dystansu zamykany na linii 
mety 

Tak Tak Tak 

prędkość km/h przy 
rozgrywaniu na normę czasu 

10 do 16 10 do 16 min prędkość 10 

przekroczenie normy czasu 
(prędkości) w górę lub w dół 

Eliminacja Eliminacja prędkość w dół:
eliminacja 

prędkość w górę: nie 
dotyczy 

Ocena ruchu (pkt)   nie dotyczy 

bez zastrzeżeń (ocena A) 3 3  

nieregularny (ocena B) 1 1  
nieprawidłowy ruch (ocena 
C) 

eliminacja eliminacja eliminacja 

Czas wejścia na bramkę wet. 
(pkt) 

 nie dotyczy nie dotyczy 

do 3 min. włącznie 3   
pow. 3 min do 6 min. 
włącznie 

1   

pow. 6 min do 20 min. 
włącznie 

0   

opow. 20 min. eliminacja eliminacja  
Prędkość przejazdu (pkt)  nie dotyczy nie dotyczy 

>10 do 11 km/h 1   
>11 do 12 km/h 2   
>12 do 13 km/h 3   
>13 do 14 km/h 4   
>14 do 15 km/h 5   
>15 do 16 km/h 6   
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1. Dodatkowe uregulowania dla konkursów klasy P 

1.1. Zawodnik ma możliwość dwukrotnego wejścia z koniem do badania na bramki
weterynaryjne odcinków oraz jednokrotnego na bramkę końcową. 

1.2. Limit prędkości obowiązuje na każdym odcinku i jest mierzony na każdej mecie
odcinków, bramkach weterynaryjnych oraz na mecie. Przekroczenie normy czasu
(prędkości) w górę lub w dół na każdym z odcinków trasy powoduje eliminację.  

1.3. Dystans musi być podzielony na co najmniej 2 odcinki (ostatni nie powinien być
dłuższy  od  poprzedniego)  z  bramką  weterynaryjną  i  obowiązkowym
odpoczynkiem koni wynoszącym minimum 30 min, nie mniej niż 1 min na 1 km
trasy.  

1.4. Czas  przejazdu  ODCINKÓW  zamykany  jest  na  BRAMCE  weterynaryjnej,  co
oznacza, że czas przejazdu odcinka jest sumą dwóch czasów: potrzebnego na
pokonanie odcinka (od startu do mety odcinka - z zachowaniem limitu prędkości)
i czasu potrzebnego do wejścia na bramkę weterynaryjną. Czas przejazdu całego
dystansu zamykany jest na mecie.  

1.5. Punkty  uzyskane  za  poszczególne  odcinku  są  sumowane,  zwycięża  para  z
największą ich liczbą. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby
punktów o zajęciu wyższego miejsca decyduje mniejsza suma czasów wejść na
bramki  weterynaryjne.  Przy  dalszym braku rozstrzygnięcia  o  wyższym miejscu
decyduje większa suma punktów za ruch. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia pary
klasyfikowane są ex aequo. 

2. Dodatkowe uregulowania dla konkursów klasy N 

2.1. Jest to konkurs kwalifikacyjny do zawodów rangi 1* i wyższej.  
2.2. Wszystkie dystanse pomiędzy 80 - 90 km rozgrywane w ciągu jednego dnia.  
2.3. Limit prędkości obowiązuje na każdym odcinku i jest mierzony na każdej mecie

odcinków, bramkach weterynaryjnych oraz mecie.  
2.4. Przekroczenie normy czasu (prędkości) w górę lub w dół na każdym z odcinków

trasy powoduje eliminację.  
2.5. Dystans musi być podzielony na co najmniej 3 odcinki (ostatni nie powinien być

dłuższy  od  poprzedniego)  z  bramką  weterynaryjną  i  obowiązkowym
odpoczynkiem koni wynoszącym minimum 30 min, nie mniej niż 1 min na 1 km
trasy.  

2.6. Czas przejazdu odcinków zamykany jest na bramce weterynaryjnej, co oznacza,
że czas przejazdu odcinka jest sumą dwóch czasów: potrzebnego na pokonanie
odcinka (od startu do mety - odcinka z zachowaniem limitu prędkości) i czasu
potrzebnego  do  wejścia  na  bramkę  weterynaryjną.  Czas  przejazdu  całego
dystansu zamykany jest na mecie.  

2.7. Czas  przejazdu  odcinków zamykany  jest  na  bramce  weterynaryjnej,  a  całego
dystansu na linii mety.  
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2.8. Zawodnik ma możliwość dwukrotnego wejścia z koniem do badania na bramki
weterynaryjne odcinków oraz jednokrotnego na bramkę końcową.

2.9. Wymagane  są  obowiązkowe  odpoczynki  po  każdym  odcinku,  przy  czym  co
najmniej  jeden  nie  może  być  krótszy  niż  40  min;  żaden  z  okresów
obowiązkowego odpoczynku nie może przekraczać 60 min.  

2.10. W przypadku obowiązkowej rekontroli czas odpoczynku na danej bramce nie
może być krótszy niż 40 min, a koń musi zostać przedstawiony do badania nie
wcześniej niż 15 min. przed startem.  

2.11. Zwycięża para, która pokonała dystans z największą prędkością. W przypadku
par,  które  pokonały  dystans  z  tą  samą  średnią  prędkością  (podawaną  z
dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku)  i  zmieściły  się  w  normie  czasu
(wyznaczonej z dokładnością do 1 s) o zajętym wyższym miejscu decyduje krótsza
suma czasów wejść na bramki weterynaryjne. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia
pary klasyfikowane są ex aequo. 

3. Dodatkowe uregulowania dla konkursów klasy 1*  

3.1. Zawodnik ma możliwość dwukrotnego wejścia z koniem do badania na bramki
weterynaryjne odcinków oraz jednokrotnego na bramkę końcową.  

3.2. Wymagane  są  obowiązkowe  odpoczynki  po  każdym  etapie,  przy  czym  co
najmniej jeden nie może być krótszy niż 40 min; żaden z okresów obowiązkowego
odpoczynku nie  może  przekraczać  60  min.  Sumaryczny  czasu  odpoczynku  nie
może być mniejszy wg schematu: 1 min na 1 km trasy.  

3.3. W przypadku obowiązującej rekontroli obowiązkowy czas odpoczynku na danej
bramce nie może być krótszy niż 40 min, a koń musi zostać przedstawiony do
badania nie wcześniej niż 15 minut przed startem.  
Para, która pokonała trasę w najkrótszym czasie zostaje zwycięzcą konkursu po
pomyślnym zaliczeniu wszystkich kontroli weterynaryjnych. 

IV. Prawo startu w Mistrzostwach Małopolski mają zawodnicy startujący w barwach
klubów  zrzeszonych  w  Małopolskim  Związku  Jeździeckim  oraz  zawodnicy  Bez
Przynależności Klubowej z Małopolski („MAL BPK” w systemie Artemor) niezależnie
od rodzaju wykupionej licencji (MZJ lub PZJ). 

V. Dopuszcza się możliwość startu Juniora (powyżej 14 roku życia) w MM, MJ albo MMS.
Zawodnicy mają prawo startu w danym roku kalendarzowym tylko w jednych MM –
MMS, MMMJ albo MMJ.

VI. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 zawodników w kategorii  wymienionej w pkt. I
organizator ma prawo zrezygnować z jej rozgrywania. W takim przypadku zawodnicy,
którzy dokonali  zgłoszeń w terminie  określonym w przepisach i  propozycjach mają
możliwość dokonania korekty zgłoszenia przez wskazanie innej kategorii wiekowej MM.
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VII. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami dyscypliny oraz niniejszym 
regulaminem.

VIII. Przegląd koni przed startem ma się odbyć w przeddzień startu, w miarę 
możliwości w miejscu wyznaczonym do przeglądów weterynaryjnych 
przeprowadzonych podczas trwania zawodów w dniu następnym.

Zatwierdzone przez Zarząd MZJ dnia 27.11.2017
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