
30 lipca 2016 r. 
Przygórze 

gmina Nowa Ruda

Góry Sowie

PATRONAT HONOROWY:

NAdleśNicTWO JugóWgmiNA NOWA RudA

Szczegóły na:  
www.pasjonat.org

ZR: N 80 km, P 40 km, L 20 km
ZT: L 20 km

ii dolnośląskie Zawody  
w Sportowych Rajdach 

Konnych
zawody zaliczane do Pucharu Polski

Polub nas!

www.facebook.com/StowarzyszeniePasjonat



PATRONAT HONOROWY:

NAdleśNicTWO JugóWgmiNA NOWA RudA

Więcej informacji oraz zapisy:
www.pasjonat.org, tel. 605 958 100

30 lipca 2016 r. w Przygórzu – gmina Nowa Ruda, odbędą się ii dolnośląskie  
Zawody w Sportowych Rajdach Konnych. Zawody będą jedną z rund w cyklu  
Pucharu Polski.

Rozegrane zostaną 3 klasy sportowe: KL. L-20 km – dla koni od 4 lat, KL. P-40 km  
– dla koni od 5 lat, KL. N-80 km – dla koni od 6 lat.

Zorganizowane zostaną również zawody towarzyskie na dystansie KL. L-20 km.
W Zawodach Towarzyskich mogą wziąć udział jeźdźcy od 12 roku życia i konie  

od 4 lat.
Każdy kto jeździ konno i posiada zdrowego konia, może spróbować swoich sił na 

malowniczej trasie rajdu i poczuć dreszczyk emocji, jaki towarzyszy podczas rywalizacji.
Zawody rozgrywane zostaną zgodnie z regulaminem dyscypliny sportowych  

rajdów konnych.

Sportowe Rajdy Konne (dawniej – rajdy długodystanso-

we) to konkurencja, w której jeździec i koń muszą pokonać określony 

dystans kilkudziesięciu kilometrów, w jak najkrótszym czasie. Zwycięzcą 

rajdu jest para, która jako pierwsza przekracza linię mety, przy jednocze-

snym wypełnieniu na jego trasie norm weterynaryjnych. Po każdej pętli, 

jak też przed startem i po zakończeniu rajdu, koń jest poddawany kontroli 

weterynaryjnej. Komisja weterynaryjna mierzy tętno konia, ocenia jego 

ruch, bada odwodnienie, stan błon śluzowych, mięśni i perystaltykę. Tylko po-

zytywna opinia lekarza weterynarii na każdej bramce umożliwia zawodnikowi 

kontynuowanie następnego odcinka. Najczęstszymi przyczynami eliminacji są 

kulawizny albo zaburzenia metaboliczne. Na badanie jeździec nie musi prowa-

dzić konia natychmiast, może dać mu odsapnąć od 20 do 30 minut (zależnie 

od kategorii zawodów i długości dystansu). Im bardziej jednak opóźnia 

kontrolę, tym bardziej spada jego średnia prędkość na trasie, gdyż 

czas pokonywania odcinka jest zamykany dopiero w momencie 

zgłoszenia się na badanie weterynaryjne.

Kilka informacji o dyscyplinie:




