
 

Termin imprezy:  09.10.2021 
Miejsce imprezy:  KJ Champion 
   Ciosny 54, 95-001 Biała 
Patronat:   
Organizator:   Beata Dzikowska, Maciej Merkan 
   Tel. 609270710 
  
Komisja sędziowska:  
Agnieszka Gutowska - Woźniak - przewodnicząca 
Łukasz Puczyński - sędzia OZJ Łódź 
Magdalena Majchrzak – Puczyńska - komisja sędziowska 
Anna Cywińska  

Delegat techniczny:  
Łukasz Puczyński 

Komisja weterynaryjna:  
Mateusz Hecold – przewodniczący 
Krzysztof Maciak 

Gospodarz toru: 
Maciej Merkan 

Lekarze zawodów:  
lek. vet. Mateusz Hecold 

Zabezpieczenie medyczne: 
TechMed 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23
tel: (42) 714-03-67,
fax (42) 714-03-41
e-mail: zgierz.piw@wetgiw.gov.pl

1. Zawody odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi zalecaniami sanitarnymi na dzień wydarzenia.
2. Zawody są ograniczone tylko do udziału zawodników i ich luzaków bez udziału publiczności i osób postronny-

ch.
3. Zawody są wydarzeniem jednodniowym bez możliwości wynajęcia boksów dla koni.
4. Na ternie ośrodka nie można korzystać ze stajni i budynków socjalnych z wyłączeniem toalet. Ponadto trzeba 

się ścisłe stosować do zaleceń i informacji umieszczanych na ternie jak również przestrzegać poleceń osób 
oficjalnych i obsługi.

 

I. Informacje ogólne

ZAWODY REGIONALNE 
W 

SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH 
klasy:  N, P,

II. Program Zawodów 

II. Komunikat - Informacje 
dotyczące udziału w zawodach 

mailto:zgierz.piw@wetgiw.gov.pl


 

Pętla o długości: 10 km i 17 km. 
Podłoże: piaszczyste, trawiaste, żwirowe, asfalt. Trasa przebiega przez wsie, drogami polnymi i leśnymi. 
Różnica wzniesień: 30 metrów 
 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. 
Szczepienie podstawowe. 
• Pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień. 
• Drugie szczepienie – pomiędzy 21 a 92 dniem od pierwszego szczepienia. 
• Szczepienie przypominające. 
• Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7 –go miesiąca od 
• drugiego szczepienia podstawowego; 
• Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią 
• szczepienie bazowe; 
• Kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach, 

III. informacje o trasie

IV. sprawy weterynaryjne 

odcinek kolor 
okrąże-
nia

kolor 
okrążenia 

dystans  od-
cinka

dystans kon-
kursu

czas przed-
stawienia do 
badania

obowiązkowy 
odpoczynek

możliwa ilość 
przedstawie-
nia do bada-
nia

1. 17 km 10 km 27 km 27 km 15 minut 40 minut 2

2. 17 km 10 km 27 km 54 km 15 minut 40 minut 2

3. 17 km 10 km 27 km 81 km 20 minut 1

konkurs nr. kategoria  
konkursu

dystans przegląd weterynaryjny dzień i godzina startu tętno 

1. N 81 km 09.10.2021 godzina 8:00 09.10.2021 godzina 9:00 64 bpm

konkurs zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZJ i WZJ,a w szczególności dyscypliny SRK obowiązują-
cymi w dniu rozpoczęcia zawodów.

konkurs nr. kategoria  
konkursu

dystans przegląd weterynaryjny dzień i godzina startu tętno 

2. P 40 km 09.10.2021 godzina 8:00 09.10.2021 godzina 10:00 64 bpm

konkurs zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZJ i WZJ,a w szczególności dyscypliny SRK obowiązują-
cymi w dniu rozpoczęcia zawodów.

odcinek kolor 
okrąże-
nia

kolor 
okrążenia 

dystans  od-
cinka

dystans kon-
kursu

czas przed-
stawienia do 
badania

obowiązkowy 
odpoczynek

możliwa ilość 
przedstawie-
nia do bada-
nia

1. 10 km 10 km 20 km 20 km 15 minut 30 minut 2

2. 10 km 10 km 20 km 40 km 20 minut 1



• muszą być przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest 
okres 21 dni przekroczenia terminu; 

• Kolejne szczepienie przypominające dla koni nieuczestniczących w zawodach, zgodnie z zaleceniem producenta, w 
okresie przed upływem 1 roku; 

• Konie z prawidłowym szczepieniem bazowym i prawidłowymi szczepieniami przypominającymi jeden raz w roku 
(przed upływem roku kalendarzowego),  

• W momencie rozpoczęcia startu w zawodach, rozpoczynają szczepienie przypominające co 6 miesięcy, dopuszczalne 
jest przekroczenie terminu do 21 dni. 

• Konie, które ze względów zdrowotnych mają dłuższą przerwę w uczestniczeniu w zawodach, mogą być szczepione 
raz w roku. W momencie rozpoczęcia startów, kontynuują szczepienie, co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekrocze-
nie terminu do 21 dni; 

• Każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, wliczając w to dzień wykonania sz-
czepienia; 

• Koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie 
podstawowe; 

• Każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii 
dokonującego szczepienia. 

Opłaty: 
Wpisowe – 300 zł. 

Zgłoszenia ostateczne do dnia 05.10.2021 

Zgłoszenia przesyłać na adres organizatora : endurance100@me.com, oraz 
Biura zawodów: nathaneel@gmail.com 

W zgłoszeniu bezwzględnie są wymagane następujące dane: 
Zawodnik:  

Nr PZJ 
imię i nazwisko 
Nr licencji  

Koń: 
Nr PZJ 
Nazwa konia 
Nr paszportu 
Nr licencji (lub informacja, że koń będzie startował z licencją jednorazową) 

Nr PZJ proszę sprawdzić w bazie ARTEMOR  

Wyżywienie:  
brak możliwości wyżywienia w miejscu zawodów  

• Organizator zapewnia  puchary. 
• 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. 
• Informujemy, że w odczuciu niektórych osób może wystąpić konflikt interesu związany z osobami oficjalnymi 

w związku z tym prosimy o zapoznanie się ze składami osób oficjalnych i podjęcie decyzji co do chęci uczest-
nictwa w zawodach. W przypadku zgłoszenia się do udziału, zgłaszający akceptuje taki skład i nie może wnosić 
roszczeń co do konfliktu interesu. 

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 

V. sprawy organizacyjne

VII. inne informacje

mailto:endurance100@me.com


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 OZJ Łódź 
28.09.2021 

Joanna Szulc 


