
 

 

PROPOZYCJE 

 

  ZAWODY REGIONALNE W SPORTOWYCH RAJDACH 

KONNYCH  

19-20.06. 2021 BIAŁKA SPRING RACE 

  

 

INFORMACJE  OGÓLNE: 

 

Nazwa  zawodów:  

Zawody  Regionalne w  Sportowych  Rajdach  Konnych 

Termin  zawodów:                        

 19.  –  20.06.2021   (Sobota-Niedziela) 

Organizator:  

Ludowy Klub Sportowy w Białce 

Białka , 22-300 Krasnystaw 

Komitet organizacyjny: 

 Jarosław Skrzypek, Artur Kaczmarek, Magdalena Głód  

Miejsce  zawodów: 

 Białka , 22-300 Krasnystaw 

Biuro zawodów:  +48 82 577 12 00, +48 660 438 425 

endurancebialka@op.pl 
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KOMUNIKAT 

 

 awody od ywa  si    d  zgodnie z o owi z   cy i zalecania i sani arny i na 

dzie  wydarzenia.  aleca y śledzenie ko  nika ów pa s wowych do ycz cych 

o os rze  na  erenie powia  , w k óry  od ywa   si  zawody. 

 

 awody s  ograniczone  ylko do  dział  zawodników i ich l zaków  ez  dział  

p  liczności i osó  pos ronnych.   a  erenie ośrodka  rze a si  ścisłe s osowa  do 

zalece  i in or ac i   ieszczanych na  erenie,  ak równie  przes rzega  polece  

osó  o ic alnych i o sł gi. Szczegółowe wy yczne P J:    

 

https://pzj.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zawody-Covid-od-20.05.21.pdf 

 

PRZEPISY: 

 

 awody zos an  przeprowadzone zgodnie z o owi z   cy i przepisa i i 

regulaminami PZJ: 

 

1. Przepisy Ogólne P J wydanie/rok: 10.01.2020 

2. Przepisy Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne wersja 2020  

3. Reg la in kra owych zawodów w Dyscyplinie Spor owe Rajdy Konne: 

o owi z   ce od dnia 26.04.2021 

4. Przepisy weterynaryjne o owi z   ce od 17.04.2015 z późnie szymi zmianami 

5. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni o owi z   ce od 15.03.2017 

z późnie szymi zmianami 

6. Przepisy o osobach oficjalnych o owi z   ce od 10.01.2020 z późnie szymi 

zmianami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Osoby oficjalne zawody regionalne: 

Komisja  sędziowska:  Gra yna Ka ka  –  s dzia główny 

Magdalena Ja ło ska (s dzia, DT) 

Karolina Czarnik (s a  s dziowski) 

Ewelina Kawalec (s a  s dziowski) 

Leszek Michta (s a  s dziowski) 

Komisarze: Katarzyna Strzelec – warunkowo – brak aktualnych 

 prawnie  ko isarza na liście P J 

Magdalena Majchrzak – P czy ska – warunkowo – 

brak aktualnych  prawnie  ko isarza na liście P J 

Joanna Wierz i ska (s a  s dziowski) 

Komisja  weterynaryjna: Jacek Ka ka –  przewodnicz cy; 

Bernard Turek 

Mateusz Hecold 

Lekarz weterynarii 

zawodów:  

Wo ciech Piekałkiewicz 

Wyniki: Ł kasz P czy ski 

Gospodarz  toru: Artur Kaczmarek tel. +48 665 533 945 

 

Zgłoszenia/entries : 

 

Magdalena Głód  el. +48 660 438 425 

 

Biuro zawodów (opłaty): tel. + 48 82 557 12 00, endurancebialka@op.pl 

 

Kowal zawodów: Prze ysław S achni k + 48 698 934 066 

 

Obsługa  medyczna: Ratownictwo  Medyczne   

 

Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii: 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 

Krasnymstawie       

 tel. +48 82 576 31 59 

 

 



 

 

 

 

 

 

  INFORMACJE  O  TRASIE:  

P  le składa  ce si  z odcinków  o  dł gości  20 km (czerwona/red)  i 10 km 

(niebieska/blue).  Trasa  bardzo  przyjemna,  przebiega  przez   drogi  polne  i  gminne,  

o szary  leśne.  Mo liwoś    worzenia  si   kał    przy opadach   deszcz .   Ró nica 

PROGRAM ZAWODÓW: 

19.06.2021 (sobota) 

07:00 przegl d we erynary ny dla koni s ar    cych w so o   

08:00 odprawa  echniczna dla zawodników s ar    cych w so o    

9:00 Konkurs 

N 

80 

km 

30 km (20 +10) – odpoczynek 

40 min + 30 km (20 +10) – 

odpoczynek 50  in z rekon rol  

+20 km (20), meta  

Konkurs odbywa  się  na  

zasadach  obowiązującego  

regulaminu  SRK   

Na 

normę 

czasu 

10:00 Konkurs 

P 

40 

km 

20 km (20) – odpoczynek 40 min   

+ 20 km (20), meta 

Konkurs odbywa  się  na  

zasadach  obowiązującego  

regulaminu  SRK.  

Na 

normę 

czasu 

11:00 Konkurs 

L 

20 

km 

20 km, meta 

 

Konkurs odbywa  się  na  

zasadach  obowiązującego  

regulaminu  SRK.  

Na 

normę 

czasu 

17:30 przegl d we erynary ny dla koni s ar    cych w niedziel  

19:00 odprawa techniczna dla zawodników s ar    cych w niedziel   

20.06.2021 (niedziela)           ZAWODY REGIONALNE  

7:10 Konkurs 

1*  

100 

km 

30 km (20 +10) – odpoczynek 

40 min + 30 km (20 +10) – 

odpoczynek 40 min +  20 km 

(20) - odpoczynek 50 min z 

rekon rol  + 20 km (20), meta 

Konkurs odbywa  się  na  

zasadach  obowiązującego  

regulaminu  SRK. Prędkość 

minimalna 10 km/h.  

Na czas 

8:30 Konkurs 

P2 

 

40 

km 

20 km (20) – odpoczynek 40 min  

z rekon rol  + 20 km (20), meta 

Konkurs odbywa  się  na  

zasadach  obowiązującego  

regulaminu  SRK  . Prędkość 

minimalna 12 km/h 

Na czas 

17:00 Ceremonia dekoracji  - o owi z  e przepisowy ko ple ny   iór   eździecki. 

Ogiery podczas dekorac i   sz   ie  ogłowie z w dzidłe . 



 

 

wzniesie   na  p  li  ok.100  m.  Organizator  zastrzega,  iż  z  powodu  niezależnych  od 

niego  warunków  trasa  może  ulec  nieznacznie  zmianie,  o  czym  zawodnicy  zostaną 

poinformowani. 

 

 

 

 

 SPRAWY ORGANIZACYJNE:  

Opłata organizacyjna (zawiera koszt wynajmu boksu na całe zawody) : 

Konkursy  klasy: 1*- 350 zł; N - 350 zł;   P2- 350 zł, P - 350 zł, L  –  250  zł. 

Zgłoszenia po terminie opłata organizacyjna  400 zł za każdy konkurs.  

 

Boksy  dla  koni: Przygotowane   od   18.06.2021 (Pi  ek), od   godz.15:00 do 21.06.2021 

(Poniedziałek) godz.10:00. O rozmieszczeniu koni w stajniach decyduje organizator. 

Organiza or zapewnia pierwsz  ściółk  (sło  ). Nale y za ra  własne  ło y i wiadra. 

Is nie e    o liwoś   wcześnie szego  przy azd ,   po   zgodnieni   z  organiza ore . Ka dy  

doda kowy  dzie   po y    50  zł. 

Zgłoszenia:  

 głoszenia  s   przy  owane wył cznie  drog   elek roniczn : 

endurancebialka@op.pl :  

W zgłoszeni   ezwzgl dnie s  wy agane nas  p   ce dane: 

 

 Zawodnik : 

Nr PZJ (z bazy Artemor) 

Imię i nazwisko 

Nr licencji  

Kopia badań lekarskich (  IE BĘD IE MOŻLIWOŚCI PR EDSTAWIA IA SCA ÓW 

DOKUME TÓW PODC AS  AWODÓW – zgodnie z regulaminem PZJ o COVID-19) 

Badania lekarskie   sz   y  wa ne na dzie  zawodów!  

 

Koń: 

Nr PZJ ( z bazy Artemor) 

Nazwa Konia 

Nr paszportu  

Nr licencji (l   in or ac a,  e ko    dzie s ar ował z licenc    ednorazow ) 

mailto:endurancebialka@op.pl


 

 

Kopia szczepień przeciwko grypie z paszpor    konia pocz wszy od os a niego wa nego 

szczepienia bazowego. 

 

Potwierdzenie przelewu opłaty organizacyjnej. 

 

 głoszenia nieko ple ne nie   d  przy  owane.  

 

 

 

 głoszenie  na  zawody   es    ednocześnie  przy  cie   o owi zk   wniesienia  w/w opła . 

TERMIN  ZGŁOSZEŃ  OSTATECZNYCH  12.06.2021  godz.20:00 

KONTO DO OPŁAT:  Ludowy Klub Sportowy w Białce 

Bank BGŻ B P Pari as SA: 61 2030 0045 1110 0000 0269 0660 

Z  dopiskiem: imię konia,  wpisowe  (podać  klasę  konkursu).   

Telefon kontaktowy: +48 660 438 425 ( zgłoszenia), +48  82 557 12 00 

 (sekretariat Białka - opłaty). 

 

Zakwaterowanie  i  wyżywienie: 

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

Proponowane zakwaterowanie: 

HOTEL STORCZYK ul. Mostowa 27, Krasnystaw tel. 784 330 275 

www.restauracja-storczyk.pl 

 

HOTEL RAPA ul. Mostowa 39, Krasnystaw tel. 510 108 013 

hotelrapa.pl 

HOTEL BARBARA Kolonia  akr cie tel./fax (82) 576-76-61 

 

HOTEL AQUA MAESTRO ul.Krasickiego 4, 

Krasnystaw 
tel.780 03 03 73  

 

.  

 



 

 

 

Odpowiedzialność  organizatora: 

Organiza orzy  nie  ponosz   odpowiedzialności  z   y  ł   wypadków  i  zachorowa  

 renerów,   zawodników,   l zaków   i   koni,    ak   równie    w   przypadk    kradzie y, 

zniszcze ,  po arów  i  innych  wydarze   wynikłych  w  czasie   ranspor    i   rwania 

zawodów. Pro es y  wył cznie  na  piś ie  z  doł czenie   ka c i  200zł. Organizator  

zas rzega  so ie  prawo  do  z ian  w  progra ie  i  poin or owania  o   y  zawodników. 

 

 

WARUNKI  UDZIAŁU: 

Uczestnictwo: Konkursy  klasy 1*, N, P2, P, L–  o owi z  e  dok  en ac a  dla  konia  i  

zawodnika  zgodna z  przepisami  PZJ. Zawody bez  dział  p  liczności i osó  pos ronnych, 

na  eren zawodów i S adniny zos an  wp szczeni  ylko zawodnicy i ich luzacy ( max 2 osoby 

na  eźdźca) za okazaniem opasek lub inden y ika orów o rzy anych w  i rze zawodów. Brak 

 o liwości  iwakowania na  erenie S adniny.  

U iór: W czasie  ra d   i   reningów  przed  zawoda i  zawodnika  o owi z  e   warde  

nakrycie głowy  (kask  z  a es e   i   rzyp nk owy    ocowanie )  zapi  e  pod   rod   oraz 

o  wie   eździeckie  z  o casa i min.12mm lub  w  przypadku  ich  braku  -  strzemiona  

za kni  e (z  koszyczkie ).   a ronione  palca y  i  os rogi.  Ka da  oso a  siedz ca  na  

koni     si  ie   zapi  y  kask. 

Dodatkowe warunki weterynaryjne 

Środki sł   ce do  ranspor     sz   y  poddane dezyn ekc i i spełnia  o owi z   ce 

przepisy (oświadczenie przewoźnika o dezynfekcji środka transportu).  

 

INNE  INFORMACJE: 

Organiza or  zapewnia  p chary i   po inki  dla zwyci zców ,  lo dla wszys kich zawodników.  

Przewid    si  rozegranie zawodów w  or ie CER z dopuszczeniem s ar ów zawodników 

zagranicznych.  awodnicy zagraniczni s ar    cy na zawodach CER w Polsce zo owi zani 

s  do wyk pienia licenc i gościnnych zgodnie z o owi z   cy i przepisa i P J. 

Organiza or  zas rzega  so ie  prawo  z iany  progra    zawodów  oraz  rezygnacji  z 

organizacji konkursu  w przypadku   ałe  licz y zgłosze .  

 

INFORMACJA: 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.  

 

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.  

 

Propozycje zatwierdzone warunkowo przez KS-LZJ  dnia 26.05.2021r. –Jerzy Mełgieś 

 


