
 

 

  PROPOZYCJE ZAWODY TOWARZYSKIE  

 

MISTRZOSTWA AMATORÓW SK WIŚNICZ  

O PUCHAR KRAKOWSKIEGO TORU WYŚCIGÓW KONNYCH  

W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH) 

    

14 - 15.09. 2018  

KRAKOWSKI TOR WYŚCIGÓW KONNYCH DĄBRÓWKA 

PROPOZYCJE  ZATWIERDZONE  w DNIU 11.07.2018 

Przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów MZJ Jacka Wisłockiego 
 

 

INFORMACJE  OGÓLNE: 

Nazwa  zawodów:  

Mistrzostwa Amatorów SK Wiśnicz o Puchar Krakowskiego Toru Wyścigów Konnych w  

Sportowych  Rajdach  Konnych 

Termin  zawodów:                        

 14.09.  –  15.09.2018    (Piątek  –  Sobota) 

Organizator:  

Ekologiczne Gospodarstwo Rolne, Ryszard Szpar, Stadnina Koni „Wiśnicz” 

32-720 Nowy Wiśnicz, Olchawa tel. + 48 608 323 828, skwisnicz@interia.pl 

Komitet organizacyjny: 

 Ryszard Szpar,  Patrycja Kłóś, Magdalena Głód  

Miejsce  zawodów: 

Krakowski Tor Wyścigów Konnych,  Dąbrówka , BUCZKÓW , 32-712 Bratucice, 

GPS: N 50 02 47.54 ; E 20 33 43.19 

Biuro zawodów: skwisnicz@interia.pl 
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PRZEPISY  OGÓLNE: 

 Zawody  odbywają  się  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  i  regulaminy  PZJ  oraz  według 

niniejszych  propozycji,  w  szczególności:   

 1.  Przepisy  Ogólne  PZJ:  Obowiązują  od  dnia  1 stycznia  2014 roku. 

 2.  Przepisy  Dyscypliny  Sportowe  Rajdy  Konne  2018 

 3.  Regulamin  rozgrywania  zawodów  w  dyscyplinie  Sportowe  Rajdy  Konne  Zatwierdzone 

uchwałą  nr U/1845/6/Z/2018  z  dnia  07.04.2018 

 4.  Regulamin  zawodów  towarzyskich  –  uchwała  Zarządu  PZJ  nr  U/1507/20/Z/2017  z  

dnia 24.11.2017  r. 

 5.  Przepisy  weterynaryjne  Wydanie  2015 z  dnia  19.04.2015 

 6.  Przepisy  antydopingowe  i  kontroli  leczenia  koni  Wydanie  3,  2017  obowiązujące  od 

15.03.2017 

 7.  Przepisy  o  sędziach  wydanie  6.5 ważne  od  7.03.2013 ze zmianami z  21.03.2014 

  

Osoby oficjalne  : 

Komisja  sędziowska:  Eulalia  Michalik  –  przewodnicząca  

Grażyna  Kańka  (sędzia  MZJ)  

Anna  Skrobtal (DT)  

Komisarze: Kinga Wieńć 

Julian Żukowski  

Komisja  weterynaryjna: Jacek Kańka  –  przewodniczący 

Sebastian Maj 

Paweł Szpar 

Lekarz weterynarii zawodów:  Sebastian Maj +48 668 852 177 

Gospodarz  toru: Ryszard Szpar tel. +48 608 323 828 

Zgłoszenia : 

 

Magdalena Głód tel. +48 660 438 425 

Patrycja Kłóś  tel.+48 517 317 443 

Biuro zawodów: Marta Wałach (biuro prasowe zawodów)  

Rafał Papciak 

Kowal zawodów: Robert Babisz tel. +48 726 311 290 

Obsługa  medyczna: Ratownictwo  Medyczne  Krakòw 

Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni           

dr Wacław Czaja tel. (14) 612-34-13 

 



 

 

 

 

 

   INFORMACJE  O  TRASIE:  

Pętla  o  długości  14,4 km (czerwona/red)  i 19 km (niebieska/blue) .  Trasa  bardzo  przyjemna,  

przebiega  przez  tereny łąk i toru wyścigowego,   drogi  polne  i  gminne,  obszary  leśne.  Możliwość  

tworzenia  się  kałuż  przy opadach   deszczu.   Trasy  zawierają   odcinki  na   drogach  asfaltowych.   

Różnica wzniesień  na  pętli  ok.  50  m.  Organizator  zastrzega,  iż  z  powodu  niezależnych  od niego  

warunków  trasa  może  ulec  nieznacznej  zmianie,  o  czym  zawodnicy  zostaną poinformowani. 

ZASADY Rozgrywania Mistrzostw Amatorów SK Wiśnicz: 

Konkurs  Mistrzowski Amatorów SK Wiśnicz odbywa  się w oparciu o Regulamin  SRK oraz o niniejsze 

propozycje. Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od 12 roku życia. W Konkursie 

Mistrzowskim mogą startować zawodnicy -amatorzy (bez licencji w karierze) lub zawodnicy z 

maksymalnie licencją wstępną wzj/pzj (w karierze)   

 

Zasady rozgrywania:  

1. Dystans pętla 33, 4km (14, 4+19), meta. 

1. Tętno maksymalne konia - 64 ud./min.  

2. Start indywidualny lub w grupach.  

3. Czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej 30 minut (możliwość 

2-krotnego wejścia na bramkę weterynaryjna).  

PROGRAM ZAWODÓW: 

14.09.2018 (piątek) 

16:30 przegląd weterynaryjny  

18:00 odprawa techniczna 

19:00 spotkanie integracyjne dla zawodników i ekip 

15.09.2018 (sobota)    

 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian harmonogramu godzinowego 

8:30 dodatkowy przegląd weterynaryjny dla koni przyjeżdżających w sobotę 

  

9:45 Konkurs 

L  

33,4 

km 

33,4 km (14.4 +19), meta 

 

Konkurs odbywa  się  w 

oparciu o  regulamin  SRK.  
Na 

normę 

czasu 

17:00 Ceremonia dekoracji  - obowiązuje przepisowy kompletny strój  jeździecki. 



 

 

4. Konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 10 – 14 km/h.  

5. Przekroczenie normy czasu (prędkości) w górę lub w dół powoduje eliminację.  

6. Czas przejazdu jest zamykany na linii mety. 

7. Zasady punktacji :  

a) ruch:  

bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt. 

nieregularny (ocena B) – 1 pkt.  

nieakceptowalny – eliminacja  

b) czas wejścia na bramkę weterynaryjną:  

do 3 minut włącznie – 3 pkt.  

powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt.  

powyżej 6 minut – 0 pkt.  

c) prędkość przejazdu  

 10 do 11 km/h – 1 pkt  

 >11 do 12 km/h – 2 pkt  

 >12 do 13 km/h – 3 pkt  

 >13 do 14 km/h – 4 pkt  

Zwycięża para z największą liczbą uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kilka 

par identycznej liczby punktów o zajęciu wyższego miejsca decyduje krótszy czas wejścia na 

bramkę weterynaryjną, a przy dalszym braku rozstrzygnięcia- większa liczba punktów za ruch. 

 

 SPRAWY ORGANIZACYJNE:  

Opłata organizacyjna : 

Konkurs  klasy: L  –  100  zł.  

Boksy  dla  koni: Opłata  –  150  zł /za zawody. Przygotowane   od   14.09.2018   (Piątek),   od   godz.   

12:00.   Liczba   boksów  jest ograniczona  (45 szt).   Prosimy  o  wcześniejszą  rezerwację.  Konie 

uczestników ZO i MPMK mają pierwszeństwo rezerwacji w stajniach murowanych. O rozmieszczeniu 

koni w stajniach decyduje organizator. Organizator zapewnia nieodpłatnie ściółkę (słomę) i siano. Należy 

zabrać własne żłoby i wiadra. Istnieje   możliwość  wcześniejszego  przyjazdu,   po  uzgodnieniu  z  

organizatorem. Każdy  dodatkowy  dzień  pobytu  50  zł. Istnieje możliwość rozbicia padoków na terenie 

stadniny – bezpłatnie.  

 

 

 



 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną  :  skwisnicz@interia.pl  

na drukach PZJ : 

http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/zg%C5%82oszenie%20do%20zawod%C3%B3w%20druk%20PZ

J%20pdf.pdf 

Zgłoszenie  na  zawody  jest  jednocześnie  przyjęciem  obowiązku  wniesienia  w/w opłat. 

W przypadku odwołania przyjazdu do 01 września 2018 przedpłata zostanie zwrócona w całości. W 

przypadku odwołania przyjazdu do 09 września 2018 godz.00:00, przedpłata zostanie zwrócona w 

wysokości 50% wpłaconej kwoty. Osobom, które wycofają się ze startu w zawodach po 09.09.godz.00, 

opłata nie zostanie zwrócona. Osoby, które w ogóle nie zgłoszą rezygnacji ze startu i nie przyjadą na 

zawody -  zobowiązane są do uiszczenie wszelkich opłat wynikających z propozycji zawodów w 

terminie do 3 dni po zawodach. 

Odwołanie udziału w zawodach wyłącznie e-mailem: skwisnicz@interia.pl 

 

TERMIN  ZGŁOSZEŃ  OSTATECZNYCH  09.09.2018  godz.20:00 

Prosimy  o  zgłoszenia  z  dołączonym  dowodem wpłaty – akceptujemy jedynie płatności przelewem. 

Zgłoszenie po terminie – dodatkowe 50 zł od konia.  

KONTO DO OPŁAT: 

83 1090 1838 0000 0001 1410 6166 

Patrycja Kłóś, ul. Smyków 55, 32-700 Bochnia 

Z  dopiskiem: imię konia,  wpisowe  (z dopiskiem  – ZT  klasa L),  opłata  za  boks. Zgłoszenia  bez  opłat  

nie  będą  przyjmowane.   

Telefon kontaktowy: +48 660 438 425, +48  517 317 443 

Zakwaterowanie  i  wyżywienie: 

Zawodnicy  oraz  ich  ekipy  zakwaterowanie  oraz  wyżywienie  ponoszą  na  własny koszt. 

Proponowane zakwaterowanie: 

CENTRUM AKTYWNEGO 

WYPOCZYNKU BOREK 
www.centrumborek.pl  

Borek 302, 32-765 Borek 

tel. 14 615 27 00   (4,5 km) 

HOTEL AUGUST ul. Adama Mickiewicza 66, 32-

800 Brzesko 

tel. 14 663 10 83  (13km) 

HOTEL PLANETA Pomianowska 2B, 32-800 

Brzesko 
tel. 14 685 88 07  (12km) 

Istnieje możliwość zakwaterowania na terenie stadniny w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych;  koszt 

50 zł/os za dobę. Liczba miejsc ograniczona (ok .20), prosimy o wcześniejszą rezerwację.  
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Odpowiedzialność  organizatora: 

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. 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. 

Protesty  wyłącznie  na  piśmie  z  dołączeniem  kaucji  200zł.  

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  programie  i  poinformowania  o  tym zawodników. 

 

WARUNKI  UDZIAŁU: 

Obowiązująca  dokumentacja zawodników  i  koni:  

Zawodnicy: Uczestnicy zawodów towarzyskich zobowiązani są posiadać ubezpieczenie  NNW na czas 

zawodów - uwzględniające starty w zawodach jeździeckich oraz orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej 

lub w przypadku zawodników do 23rż lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu 

wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz ważny certyfikat PTMS. 

Uwaga! W  przypadku  niepełnoletnich  jeźdźców  należy  dostarczyć  pisemną  zgodę obojga rodziców 

lub opiekunów prawnych na  start.  

Konie: Dokumentem dopuszczającym konie do startu jest paszport urzędowy wraz z aktualnymi 

szczepieniami  ochronnymi  przeciwko  grypie  koni.   

Ubiór: W czasie  rajdu  i  treningów  przed  zawodami  zawodnika  obowiązuje  twarde  nakrycie głowy  

(kask  z  atestem  i  trzypunktowym  mocowaniem)  zapięte  pod  brodą  oraz obuwie  jeździeckie  z  

obcasami min.12 mm lub  w  przypadku  ich  braku  -  strzemiona  zamknięte (z  koszyczkiem).  

Zabronione  palcaty  i  ostrogi.  Każda  osoba  siedząca  na  koniu  musi mieć  zapięty  kask. 

 

INNE  INFORMACJE: 

 

Niezwłocznie  po  przybyciu  na  miejsce  zawodów  zawodnicy  zobowiązani  są  zarejestrować  

się w  Biurze  Zawodów,  dopełniając  wszystkich  niezbędnych  formalności  (przekazanie 

dokumentów).  Po  dokonaniu  ostatecznej  rejestracji  w  Biurze  Zawodów  zawodnicy  

otrzymają numery  startowe.  Osoby,  które  nie  dopełnią  ww.  formalności  nie  zostaną  

dopuszczone  do przeglądu weterynaryjnego.    

Organizator nie przewiduje dodatkowej odprawy technicznej dla zawodników przyjeżdżających w 

dniu startu (sobota) , zawodnicy otrzymają jedynie mapy i numery startowe oraz krótkie 

wskazówki odnośnie trasy.  

Organizator  zapewnia  puchary i  upominki  dla zwycięzców , flo dla wszystkich zawodników.  

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  programu  zawodów  oraz  rezygnacji  z organizacji 

konkursu  w przypadku  małej liczby zgłoszeń.  

Podczas zawodów towarzyskich rozegrany zostaną zawody ogólnopolskie i MPMK w sportowych 

rajdach konnych –  propozycje opublikowane zostaną w odrębnym dokumencie. 



 

 

Informacja:  

1.  W celu uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów związanego z osobami oficjalnymi, prosimy o 

zapoznanie się ze składami osób oficjalnych i podjęcie decyzji co do chęci uczestnictwa w zawodach.  

2.  Organizator ogranicza do maksymalnie dwóch serwisantów na konia na terenie „szybkiego serwisu” 

usytuowanego bezpośrednio pomiędzy metą, a bramką weterynaryjną. 

 

 

SPRAWY WETERYNARYJNE: 

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. 

 

 

 

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. 

 1. 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.  

2.  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. 

3.  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.  

4. 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.  

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.  

 


