REGULAMIN POLSKICH MISTRZOSTW AMATORÓW
W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH
2018 ROK

O TYTUŁ MISTRZA MOŻE SIĘ UBIEGAĆ KAŻDY ZAWODNIK - AMATOR NIEPOSIADAJĄCY KLASY
SPORTOWEJ W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH. DOPUSZCZA SIĘ DO STARTU ZAWODNIKÓW Z
LICENCJĄ WSTĘPNĄ PZJ/WZJ.
Polskie Mistrzostwa Amatorów w Sportowych Rajdach Konnych rozgrywane są w
następujących kategoriach i w ramach następujących konkursów:
I.

Zasady ogólne
1 Kategoria „Małe konie” - start w ramach konkursu klasy LL - kategoria obejmująca konie
do 148 cm w kłębie bez podków (z wyłączeniem koni czystej krwi arabskiej o niskim
wzroście)
2. Kategoria „Konie” – start w ramach konkursu klasy L – kategoria obejmująca wszystkie
konie.
3. Uczestnicy będą oceniani również w ramach konkursu „Wrażenie ogólne” oraz dobrowolnie
w ramach konkursu „Best condition”.

II.

Warunki startu
ZAWODNICY

• Każdy zawodnik musi posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny
sportowej zezwalające na uczestnictwo w zawodach jeździeckich;
• Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualną polisę NNW z tytułu uczestnictwa
w zawodach jeździeckich (lub wpis o sportach ekstremalnych);
• Niepełnoletni zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodzica na start;
• Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku z zapięciem
trzypunktowym;
• Zawodnicy zobowiązani są startować w obuwiu jeździeckim z obcasami o wysokości
minimum 12 mm lub obuwiu sportowym i strzemionach zamkniętych (z koszyczkiem);
• Baty (oraz używanie jakiegokolwiek innego przedmiotu jako bata) i ostrogi są
zabronione.
KONIE

• Dopuszczalny wiek koni od 4 lat;
• Konie, które w sezonie 2016, 2017 i 2018 nie startowały w konkursach kl. N i wyżej;
• Konie muszą legitymować się paszportem hodowlanym lub PZJ z aktualnymi
•
III.

szczepieniami przeciwko grypie końskiej;
Rząd i ogłowie zgodne z przepisami dyscypliny sportowe rajdy konne.

Zasady rozgrywania konkursów
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Klasa konkursu
konieczne
kwalifikacje
ukończenie konkursu

LL
– brak

min. wiek konia
min. wiek zawodnika

4
10
na
koniach
dystans (km)
10-19
tętno
maksymalne
konia 64
przedstawianego do badania na
bramce weterynaryjnej (ud/min)
start

L
brak
4
małych 12
20-39
64

indywidualny lub w indywidualny lub w
grupach 2-5 koni
grupach 2-5 koni

czas przedstawienia konia do 30 min – możliwe 30 min – możliwe
badania
na
bramce dwukrotne wejście dwukrotne wejście
weterynaryjnej (min) na mecie
na bramkę na mecie na bramkę na mecie
konkurs rozgrywany na normę tak
czasu z prędkością mierzoną na
mecie.

tak

czas przejazdu całego dystansu Tak
zamykany na linii mety

Tak

prędkość km/h przy rozgrywaniu 7 do 13
na normę czasu
przekroczenie
normy
czasu Eliminacja
(prędkości) w górę lub w dół

8 do 14
Eliminacja

Ocena ruchu (pkt)
bez zastrzeżeń (ocena A)

3

3

nieregularny (ocena B)
nieakceptowalny ruch (ocena C)

1
eliminacja

1
eliminacja

do 3 min. włącznie
pow. 3 min do 6 min. włącznie

3
1

3
1

pow. 6 min do 30 min. włącznie

0

0

pow. 30 min.

eliminacja

eliminacja

Czas wejścia na bramkę wet.
(pkt)
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Prędkość przejazdu (pkt)

Małe konie 7-8 km/h

1

Małe konie > 8 do 9 km/h
Małe konie > 9 do 10 km/h
Małe konie >10 do 11 km/h
Małe konie >11 do 12 km/h
Małe konie >12 do 13 km/h
Duże konie > 8 do 9 km/h
Duże konie > 9 do 10 km/h
Duże konie >10 do 11 km/h
Duże konie >11 do 12 km/h
Duże konie >12 do 13 km/h
Duże konie >13 do 14 km/h

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Dodatkowe uregulowania dla konkursów klasy LL i L
1. 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 suma
punktów za ruch. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia pary klasyfikowane są ex aequo.
ZASADY PREZENTACJI KONIA W KONKURSIE 'WRAŻENIE OGÓLNE”
1. Po doprowadzeniu konia na przegląd należy postawić go przed Komisją Sędziowską
w pozycji “STÓJ”, a następnie podać sędziemu-sekretarzowi dane tj. imię i nazwisko jeźdźca,
imię konia, jego wiek, rasę, płeć, hodowcę, oraz nazwę klubu, który reprezentuje na
zawodach. Konia prezentuje jeździec.
2. Komisja przeprowadza oględziny konia oceniając jego ogólny wygląd, stan zdrowia,
ewentualne wady, zranienia, otarcia, stan kopyt. itp.
3. Komisja daje polecenie przeprowadzenia konia po wyznaczonej ścieżce, najpierw stępem,
a następnie kłusem w celu zbadania prawidłowości jego ruchu
a/ konia prowadzimy na długiej wodzy, (podczas kontroli ruchu nie dopuszcza się poganiania

czy straszenia konia batem)
b/ na końcu ścieżki zawracamy konia zawsze pozostając po zewnętrznej stronie konia w
skręcie.
4. Po przeprowadzeniu konia zatrzymujemy go ponownie przed Komisją, aby wysłuchać
ewentualnych uwag Komisji.
5. W przypadkach wątpliwych Komisja może wyznaczyć czas i miejsce dodatkowego badania
konia.
6. Koń do przeglądu powinien być przygotowany; a/ wyczyszczony b/ z czystymi kopytami c/
w ogłowiu (nie w kantarze !) d/ Komisja może uznać każdego konia za nieprzygotowanego,
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jeśli koń nie pozwala się zbadać, nie daje sobie sprawdzić kopyt, jest niebezpieczny dla ludzi i
innych koni, itp.
7. Prowadzący konia powinien być ubrany schludnie (najlepiej w strój jeździecki).
KRYTERIA OCENY „WRAŻENIE OGÓLNE”
0,5- 0.3 (pozytywnie) 0,2- 0,0 (negatywnie)
1. CZYSTOŚĆ KONIA
0,5 (błyszczący) - koń czysty, zadbany, błyszczący, rozczesana (zapleciona) grzywa i ogon,
nabłyszczone kopyta (nasmarowane),
0,4 (czysty) - koń czysty, ale bez „błysku”
0,3 (prawie czysty) - koń czysty, ale widać „drobne uchybienia” np. nierozczesana grzywa i
ogon, słoma w ogonie, lekko zakurzony, nierozczyszczone kopyta
0,2 (niedoczyszczony) - widoczne niedoczyszczone partie, zwłaszcza na grzbiecie, pod
popręgiem, brudne kopyta itp.
0,1 (brudny) - wyraźnie niedoczyszczony, brudny
0,0 (bardzo brudny) - zupełnie niewyczyszczony, bardzo brudny
2. POSŁUSZEŃSTWO KONIA
0,5 - koń idealnie ułożony, stoi spokojnie i w równowadze, daje się łatwo prowadzić,
całkowicie podporządkowany, bezproblemowy w badaniu, jego uwaga jest skupiona na
prowadzącym
0,4 - koń dobrze ułożony, stoi w miarę spokojnie, daje się łatwo przywrócić do „porządku”,
poprawnie prezentuje się w stępie i w kłusie, spokojny w badaniu.
0,3 - koń wymaga korygowania, ale nie sprawia wrażenia niepodporządkowanego, może
mieć problemy w prezentacji ruchu, ale nie wymaga powtórnego pokazywania
0,2 - koń musi być ciągle „korygowany”, sprawia ważenie nieposłusznego i nieułożonego,
próbuje dominować i uchyla się od badania, w ruchu musi być zaprezentowany po raz drugi
0,1 - koń niepodporządkowany, wyraźnie dominuje, bardzo trudny do zbadania, ruch z
wyraźnym oporem lub poza kontrolą
0,0 - koń nie pozwala się prawidłowo zaprezentować i są duże problemy z badaniem,
sprawia wrażenie niebezpiecznego
3. STRÓJ ZAWODNIKA
0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 -

strój
strój
strój
strój
strój
strój

przepisowy jeździecki lub drużynowy, „odświętny”, elegancki, estetyczny,
treningowy, schludny, czysty, estetyczny
codzienny, schludny, buty czyste
codzienny, niezbyt schludny, brudne buty
nieodpowiedni i niechlujny, albo „niestosowny” choć estetyczny
niechlujny, mocno zabrudzony, wysoce niestosowny np. szorty, sandały

4. PRZEDSTAWIENIE (PREZENTACJA ZAWODNIKA I KONIA)
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0,5 – znajomość zasad prawidłowego obchodzenia się z koniem i prezentacji, wyraźne i
pełne dane, wysoka kultura osobista, czysty rząd
0,4 - koń pokazywany prawidłowo choć z bardzo drobnymi uchybieniami, podawanie
niepełnych danych i niezbyt wyraźnie
0,3 - drobne uchybienie w prezentacji np. złe trzymanie wodzy, nieprawidłowy sposób
zawracania, konieczność dopytywania o pełne dane
0,2 - nieprawidłowa prezentacja, nakładające się błędy, brak znajomości pełnych danych,
konieczność upominania się o dane, koń jest prowokowany do złych zachowań, nie wiadomo
”kto rządzi”,
0,1 - nieprawidłowe obchodzenie się z koniem skutkujące wyraźnym nieposłuszeństwem
konia, zawodnik mało komunikatywny
0,0 - koń niepodporządkowany, stwarza zagrożenie (płochliwość, złośliwość w zachowaniu),
zawodnik mało kulturalny (mowa ciała, brak opanowania, brak kultury zachowania).
ZASADY PREZENTACJI KONIA W KONKURSIE „BEST CONDITION” (B.C.)
Prezentowanie konia w konkursie BEST CONDITION jest dobrowolne.
Do konkursu B.C. można przedstawiać tylko te konie, które pomyślnie ukończyły podstawowy
konkurs i zostały w nim sklasyfikowane.
Etap 1 - Konie podchodzą pojedynczo do badania podobnego jak na przeglądzie
weterynaryjnym (badane będzie: tętno, stan ogólny, ruch).
Siedem pierwszych koni, które wykażą się najlepszymi parametrami oraz otrzymają ocenę
„A” za ruch - kwalifikuje się do drugiego etapu.
Etap 2 – konie prezentują się pojedynczo w kłusie na ósemkach. Do dalszego etapu
przechodzi 5 pierwszych koni z najlepszym ruchem.
Etap 3 – konie są prezentowane wspólnie, poruszają się naprzemiennie w stępie i w kłusie na
kole w równych odległościach. Komisja stopniowo odsyła z koła dwa konie, a z finalnej trójki
koni zostaje wyłoniony zwycięzca B.C. - o najlepszej kondycji i ruchu.
BADANIE KONIA :
I Metabolizm: ( 50 )
• odwodnienie (10)
• czas kapilarowy (10)
• błony śluzowe (10)
• perystaltyka (10)
• puls - test Ridgway 'a (+10 do 0 do -10)
II Uszkodzenia: (10)
• otarcia i zranienia: na skórze , w pysku konia
• oraz wrażliwość grzbietu
III Badanie ruch: ( 50 )
1. na linii :
- ruch (20 – 15 – 10 – kulawizna )
2. na kole w lewo i w prawo, (na ÓSEMCE) :
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- jakość ruchu (15 – 10 – 5)
- chęć do ruchu (15 – 10 – 5)
IV Czas wejścia na Bramkę Vet: ( 10 )
• do 1-2 sekundy (10)
• do 3-4 sekundy (6)
• do 5-6 sekundy (2)
WYNIK: ( max. 120 pkt.)
KWESTIE INTERPRETACYJNE

• rozstrzyga Sędzia Główny - decyzja SG jest ostateczna.
• w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
•

Polskiego Związku Jeździeckiego, w szczególności Przepisy Ogólne, Regulamin
rozgrywania zawodów krajowych w SRK oraz Przepisy SRK.
udział w zawodach organizowanych w ramach MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW
oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OBOWIĄZUJE 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 dobrostan konia
jest najważniejszy.
Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być
podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi
stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia oraz transportu.
2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w
zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków
nadużywania pomocy medycznej.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na
teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej
starości, ewentualnie eutanazji.
5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.
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