
 

 
INFORMACJE OGÓLNE: 

Nazwa zawodów: 
II Zawody Regionalne i Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych 
 
Termin zawodów: 
08.06. – 09.06.2018 (Piątek – Sobota) 
 
Organizator: 
Stadnina Koni Kurozwęki Sp. z o.o.; Kurozwęki, ul. Kościelna 12; 28 – 200 Staszów 
Weronika Sosnowska, sosnowska.kurozweki@gmail.com; tel. 535 473 265 
 
Miejsce zawodów: 
Zespół Pałacowy Sp. z o.o.; Kurozwęki, ul. Zamkowa 3; 28 – 200 Staszów 
 
Komisja sędziowska: 
Eulalia Michalik – przewodnicząca; 
Anna Hadała (DT); 
Grażyna Kańka - sędzia WZJ. 
 
Komisarz:  
Kinga Wieńć 
 
Komisja weterynaryjna: 
Jacek Kańka – przewodniczący; 
Waldemar Kotowicz; 
Małgorzata Kotowicz. 
 
Lekarz wet. zawodów: 
Zbigniew Czerwonka. 
 
Gospodarz toru:  
Dagmara Bąk, Wojciech Sidoruk  
 
Kowal: 
Ryszard Przetak – 515366320 
 
Obsługa medyczna: 
Ratownictwo Medyczne Staszów 
 
Komisja egzaminacyjna na Brązową/Srebrną/Złotą Specjalistyczną Odznakę Jeździecką             
w Dyscyplinie Sportowych Rajdach Konnych:   
Eulalia Michalik – przewodnicząca; 
Krzysztof Sarapata - członek WKE; 
Magdalena Jabłońska 
Egzamin na odznakę rajdową odbędzie się pod patronatem Świętokrzyskiego Klubu Jazdy Konnej 
z siedzibą w Brzezinkach. 

II Zawody Regionalne i Towarzyskie 
w Sportowych Rajdach Konnych 

Kurozwęki, 08-09 VI 2018 
 



 
PROGRAM ZAWODÓW: 

08 VI 2018 (Piątek): 
godz. 16:30 – egzamin odznaki rajdowej; 
godz. 18:00 – przegląd weterynaryjny; 
godz. 20:00 – odprawa techniczna; 
OGNISKO INTEGRACYJNE – ok.15 min. po zakończeniu odprawy technicznej  . 
 
09 VI 2018 (Sobota):  
(Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie – dokładne godziny startów zostaną podane 
na odprawie technicznej) 
 
Godz. 7:00 – konkurs 1*  – dystans 85 km 
Konkurs odbywa się na zasadach obowiązującego regulaminu SRK na dzień zamknięcia zgłoszeń. 
Pętle: 32,5 km (20+12,5) – odpoczynek 40 min. + 32,5 km (20+12,5) – odpoczynek 45 min.              
z rekontrolą, + 20km, meta.   
 
Godz. 7:15 – konkurs klasy N – dystans 85 km 
Konkurs odbywa się na zasadach obowiązującego regulaminu SRK na dzień zamknięcia zgłoszeń. 
Pętle: 32,5 km (20+12,5) – odpoczynek 40 min. + 32,5 km (20+12,5) – odpoczynek 45 min.              
z rekontrolą, + 20km, meta. 
 
Godz. 7:30 – konkurs klasy P1 – dystans 65 km 
Konkurs odbywa się na zasadach obowiązującego regulaminu SRK na dzień zamknięcia zgłoszeń. 
Pętle: 32,5 km (20+12,5) – odpoczynek 45 min. + 32,5 km (20+12,5), meta. 
 
Godz. 8:00 – konkurs klasy P – dystans 40 km 
Konkurs odbywa się na zasadach obowiązującego regulaminu SRK na dzień zamknięcia zgłoszeń. 
Pętle: 20 km – odpoczynek 40 min. + 20 km, meta. 
 
Godz. 10:00 – konkurs klasy L – dystans 32,5 km 
Konkurs odbywa się na zasadach obowiązującego regulaminu SRK na dzień zamknięcia zgłoszeń. 
Pętla: 32,5 km (20+12,5), meta. 
 
Godz. 10:30 – konkurs klasy L – towarzyski - dystans 25 km 
Konkurs odbywa się na zasadach obowiązującego regulaminu SRK na dzień zamknięcia zgłoszeń 
ze zmianami :  dozwolone dwa podejścia do badania na końcowej bramce ciągu 30 min. 
Pętla : 25 km (12,5+12,5), meta. 
 
Około godz. 16:00 – zakończenie zawodów oraz dekoracja zwycięzców. 
 
 

INFORMACJE O TRASIE: 
Pętle o długości 20 km i 12,5 km. Trasa bardzo przyjemna, przebiega przez tereny łąk, drogi polne 
i gminne, obszary leśne. Możliwość tworzenia się kałuż przy opadach deszczu. Trasy zawierają 
odcinki na drogach asfaltowych. Różnica wzniesień na pętli do ok. 50 m. Organizator zastrzega, iż 
z powodu niezależnych od niego warunków trasa może ulec nieznacznie zmianie, o czym 
zawodnicy zostaną poinformowani. 

 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
Opłata organizacyjna – wpisowe: 
Konkurs klasy 1* - 150 zł, N – 120 zł, P1 – 110 zł, P – 110 zł, L – 100 zł, L (towarzyski) – 80 zł. 
 



 
 
Egzamin na Brązową/Srebrną/Złotą Specjalistyczną Odznakę Jeździecką w Dyscyplinie 
Sportowych Rajdach Konnych:   
Opłata – 150 zł. 
 
Bosy dla koni: 
Przygotowane od 06.08.2018 (Piątek), od godz. 12:00. Liczba boksów jest ograniczona.  Prosimy 
o wcześniejszą rezerwację.  Opłata – 150 zł. Organizator  zapewnia pierwszą ściółkę (słoma). 
Organizator nie zapewnia dodatkowej słomy i siana. Należy zabrać własne żłoby i wiadra.  
 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną: sosnowska.kurozweki@gmail.com na drukach 
PZJ: 
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/zg%C5%82oszenie%20do%20zawod%C3%B3w%20druk%20PZJ
%20pdf.pdf 
Zgłoszenie na zawody jest jednocześnie przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat. 
 
TERMIN ZGŁOSZEŃ OSTATECZNYCH 01.06.2018 r.,  godz.20:00 
Prosimy o zgłoszenia z dołączonym dowodem wpłaty. 
Konto do opłat: 
Stadnina Koni Kurozwęki Sp. z o.o.; Kurozwęki, ul. Kościelna 12; 28 – 200 Staszów 
Bank Pekao SA  60 1240 2803 1111 0000 3287  9423 
Z dopiskiem: wpisowe (podać klasę konkursu), opłata za boks, egzamin na odznakę. 
 
Zgłoszenia bez opłat nie będą przyjmowane. W przypadku zgłoszenia na zawody i wycofania się  
z zawodów do dn. 04.06.2018r. Organizator zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej na konto. 
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu, po uzgodnieniu z organizatorem. Każdy dodatkowy 
dzień pobytu 50 zł. 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie: 
Zawodnicy oraz ich ekipy zakwaterowanie oraz wyżywienie ponoszą na własny koszt. 
 
Zespół Pałacowy Sp. z o.o. 
Kurozwęki, ul. Zamkowa 3, 28 – 200 Staszów 
tel. (+48) 15 866 72 71, (+48) 15 866 72 72, (+48) 15 866 72 36 
e-mail: rezerwacje@kurozweki.com, recepcja@kurozweki.com 
 
Hotel „Cztery Wiatry” 
Korytnica 88, 28 – 225 Szydłów 
tel. (+48) 506 311 716, (+41) 35 35 248 
e-mail: recepcja@czterywiatry.pl 
  
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. 
Protesty wyłącznie na piśmie z dołączeniem kaucji 200 zł. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i trasie (przypadki szczególne)                   
i poinformowanie o tym zawodników z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 

 
 
 
 



WARUNKI UDZIAŁU: 
Uczestnictwo: 
Konkursy klasy 1*, N, P1, P, L – obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna             
z przepisami PZJ. 
Konkurs klasy L (towarzyski) –  Konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami, 
nie obowiązuje licencja dla konia i zawodnika. Od zawodników wymagane są badania lekarskie 
OD LEKARZA SPORTOWEGO !!! zezwalające na udział w zawodach jeździeckich oraz 
ubezpieczenie NNW z wpisem, że DOTYCZY JEŹDZIECTWA LUB SPORTÓW 
EKSTREMALNYCH !!!  
Uwaga! 
W przypadku niepełnoletnich jeźdźców należy dostarczyć pisemną zgodę rodziców na start. 
 
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: 
Organizator zapewnia puchary, nagrody i upominki dla zawodników. 
Organizator zapewnia zawodnikom oraz członkom ekip pomoc wolontariuszy na placu 
serwisowym. 
 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ:  
1. Przepisy Ogólne PZJ, wydanie/rok: 01.01. 2014  
2. Przepisy Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne, wydanie/rok: obowiązujące w dniu zamknięcia zgłoszeń.  
3. Regulamin krajowych zawodów w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne: obowiązujące w dniu zamknięcia zgłoszeń. 
4. Regulamin zawodów towarzyskich – uchwała Zarządu PZJ nr U/1507/20/Z/2017 z dnia 24.11.2017r. 
5. Przepisy weterynaryjne,  wydanie/rok: 18.04.2016.  
6. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni, wydanie/rok: 15.03.2017. 
7. Przepisy o sędziach, wydanie/rok: 2013. 
 
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 I KOREKTA ZATWIERDZONE PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 
 
DNIA 24-04-2018, Herbert Szrajer 


