RAJD KUHAILANA
ZAWODY REGIONALNE
W
SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH
(klasy P – 40 km, N – 80 km)

I. Informacje ogólne
Termin imprezy:

23.04.2016

Miejsce imprezy:

Horyszów Kolonia 25, 22-455 Miączyn

Organizator:

Kraina Kuhailana Stajnia Rajdowa

Biuro zawodów:

Ewelina Czarnota
tel. 603-446-441
e-mail: rajdkuhailana@wp.pl
strona: www.krainakuhailana.pl

Zgłoszenia ostateczne do dnia: 20. 04. 2016 r.

Komisja sędziowska:
Katarzyna Strzelec – przewodnicząca

Hanna Landau
Ewelina Czarnota

Komisja weterynaryjna:
lek. wet. Jerzy Urbański – przewodniczący
lek. wet. Waldemar Kotowicz
lek. wet. Piotr Grzeszczuk

Lekarz zawodów:
Lek wet. Waldemar Kotowicz

Opieka medyczna:
Zespół Ratownictwa Medycznego

Gospodarz toru:
Krzysztof Czarnota

SOBOTA – 23.04.2016 r.
Godzina 8:00 – przegląd weterynaryjny i odprawa techniczna.
Godzina 8:30
KONKURS nr 1 Klasa N – dystans 80 km
Konkurs dla koni, które ukończyły 6 lat i zawodników od 14 roku życia.
- bramki weterynaryjne:
30 km – obowiązkowy odpoczynek 30 min.
60km – obowiązkowy odpoczynek 40 min.
80 km – meta
- konkurs rozgrywany zgodnie z regulaminem dyscypliny Sportowe
Rajdy Konne 2016 r.
Godzina 9:00 – start
KONKURS nr 3 Klasa P – dystans 40 km
Konkurs dla koni, które ukończyły 5 lat i zawodników od 13 roku życia.
- bramki weterynaryjne:
20 km – obowiązkowy odpoczynek 40 min
40 km – meta

- konkurs rozgrywany według regulaminu dyscypliny Sportowe Rajdy Konne 2016 r.
Godzina 15:00
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.
III. Informacje o trasie
Pętle o długości: 20 km, 10 km.
Podłoże: lessowe, trawiaste, symboliczne odcinki asfaltu czy szutru. Trasa przebiega
drogami polnymi, leśnymi.
Różnica wzniesień: 30 metrów, podłoże bez kamieni.
IV. 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 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.

V. Sprawy organizacyjne
Opłaty:
Wpisowe - 150 zł
Opłata antydopingowa – 15 zł od konia
Opłata za boks na całe zawody – 100 zł (ilość boksów ograniczona).
Siano i słoma bez dodatkowych opłat.

Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem:
rajdkuhailana@wp.pl i telefonicznie pod numerem 603-446-441.
Zgłoszenia ostateczne do dnia 20.04.2016 r.

NAGRODY W KONKURSACH:
Puchary, nagrody rzeczowe.
Zakwaterowanie:
Kraina Kuhailana
Możliwość ustawienia przyczep i rozbicia namiotów
Zamojskie Rancho „DEBRY”
Lipina Nowa 1
tel: 535-279-666
www.debry.pl
VI. Warunki startu i niezbędne dokumenty
Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z przepisami Polskiego
Związku Jeździeckiego. W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika
obowiązuje twarde nakrycie głowy (kask z atestem), zgodne z przepisami obuwie oraz
estetyczny ubiór. W przypadku braków w dokumentacji jeźdźca lub konia para nie
będzie dopuszczona do startu w zawodach.

VII. Inne informacje
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów,
rezygnacji z organizacji konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do danej klasy
konkursu.
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE
ZASAD KODEKSU 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.

Propozycje zatwierdzone przez
Lubelski Związek Jeździecki
Lublin, dnia 04.04.2016
Prezes LZJ
Ryszard Leman

