
 

 

I REGIONALNE I TOWARZYSKIE ZAWODY 

W 

SPORTOWYCH RAJDACH  

KONNYCH NA ZAMKU KLICZKÓW 

1*, N, P, L – ZR 

L, LL - ZT 

I. Informacje ogólne 

PROPOZYCJE 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zatwierdzone w dniu 14.06.2018 przez DZJ 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zawodów:                I Regionalne i Towarzyskie Zawody w Sportowych Rajdach Konnych na 

          Zamku Kliczków 
Termin zawodów:               20-22.07.2018 
Miejsce zawodów:         Kliczków 8, 59-724 Kliczków, Polska 
Organizator:          Klub Jeździecki Brawura oraz Zamek Kliczków Sp. z o.o. 
Komitet organizacyjny:     KJ Brawura: Anna Krzesiewicz, Jan Bodzianny 
                                              Zamek Kliczków Sp. z o.o.: Tomasz Kopyczyński 
          tel. 603 499 848, 501 545 538  
 

Biuro zawodów:          rajd@kliczkow.com.pl 
 

 

Osoby oficjalne: 
 

Komisja sędziowska: 

Przewodniczący -  Kinga Wieńć 

Członkowie -   Anna Hadała, Anna Sobrtal, Anna Krzesiewicz 

  

DT    Anna Skobrtal 

  

Komisarz:   Eulalia Michalik 
 

Komisja weterynaryjna:  
Przewodniczący -  Bernard Turek 
Członkowie -    Zbigniew Kołodziejski, Agnieszka Litwa 
 

Gospodarz toru: Mariusz Łupkowski 
 

Lekarz zawodów:  Zbigniew Kołodziejski 



 

 

Zabezpieczenie medyczne: Zespół Ratownictwa Medycznego 604 068 707 
 

Serwis kowalski: 
Mariusz Łupkowski 
 

Inspekcja Weterynaryjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bolesławcu ul. Górników 8a, 

59-700 Bolesławiec, tel. 75 730 10 86; http://piwboleslawiec.ebip.info.pl/, e-mail: 

boleslawiec.piw@wetgiw.gov. Powiatowy Lekarz Weterynarii: lek. wet. Joanna Ligór-Tkacz 
 

WAŻNE! Przed przeglądem weterynaryjnym zawodnicy zobowiązani są do zarejestrowania się 

w Biurze Zawodów, mieszczącym się przy bramce weterynaryjnej, dopełniając wszystkich niezbędnych 

formalności (przekazanie dokumentów, dokonanie płatności wpisowego za udział 

w zawodach). Po dokonaniu ostatecznej rejestracji w Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają numery 

startowe. Osoby, które nie dopełnią ww. formalności nie zostaną dopuszczone do przeglądu 

weterynaryjnego. 
 

Biuro zawodów czynne godzinę przed przeglądem koni w dniu zawodów oraz po odprawie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Program Zawodów  
 
 
 
 
 
PIĄTEK 20.07.2018 
 
17:00   przegląd koni 
18:30   odprawa techniczna dla zawodów regionalnych 
20:00   zwiedzanie Zamku i ognisko (patrz Zakwaterowanie) 

 
SOBOTA 21.07.2018 
 
6:30   dodatkowy przegląd  (po uzgodnieniu z organizatorem, dla koni przyjeżdżających w dniu startu) 
7:00   start konkursu 1*  
7:15   start konkursu N 
8:00   start konkursu P 
9:00   start konkursu L 
16:30  uroczyste ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów regionalnych 
18:00  przegląd weterynaryjny dla zawodów towarzyskich 
19:00  odprawa techniczna 
 
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie – dokładne godziny startów zostaną podane na odprawie 

technicznej. 
 

OGNISKO INTEGRACYJNE ok 15 min po zakończeniu odprawy 
 

NIEDZIELA 22.07.2018 
 

7:30    dodatkowy przegląd (po uzgodnieniu z organizatorem, dla koni przyjeżdżających w dniu startu) 
9:00   start konkursu L towarzyskiego 
9: 30   start konkursu LL towarzyskiego 
13:00    uroczyste ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów towarzyskich 

Konkurs nr. kategoria  
konkursu 

dystans przegląd weterynaryjny dzień i godzina startu tętno  

1. 
REGIONALNY 

1* 91,5 km 20.07.2018 godzina 17.00 21.07.2018 godzina 7:00 64 bpm 

odcinek  kolor  
okrążenia 

kolor 
okrążenia  

dystans  
odcinka 

dystans 
konkursu 

czas 
przedstawienia 
do badania 

obowiązkowy 
odpoczynek 

możliwa ilość 
przedstawienia 
do badania 

1. 16,5 km  21 km 37,5 km 37,5 km 20 minut 50 minut 2 

2. 16,5 km 16,5 km 33 km 70,5 km 20 minut 50 minut z 
rekontrolą 

2 

3. 21 km  21 km 91,5 km 30 minut  1 



 

 

konkurs nr. kategoria  
konkursu 

dystans przegląd weterynaryjny dzień i godzina startu tętno  

2.REGIONALNY N 87km 20.07.2018 godzina 17.00 21.07.2018 godzina 7:15 64 bpm 

odcinek  Kolor 
okrążenia 

kolor  
okrążenia 

dystans  odcinka dystans 
konkursu 

czas 
przedstawienia 
do badania 

obowiązkowy 
odpoczynek 

możliwa ilość 
przedstawienia 
do badania 

1. 16,5 km 16,5 km 33 km 33 km 20 minut 40 minut 2 

2. 16,5 km 16,5 km 33 km 66 km 20 minut 50 minut 
z rekontrolą 

2 

3. 21 km    21 km 87 km 20 minut  1 

konkurs nr. kategoria  
konkursu 

dystans przegląd weterynaryjny dzień i godzina startu tętno  

3.REGIONALNY P 42 km 20.07.2018 godzina 17.00 21.07.2018 godzina 8:00 64 bpm 

odcinek   kolor 
okrążenia 

dystans  odcinka dystans 
konkursu 

czas 
przedstawienia 
do badania 

obowiązkowy 
odpoczynek 

możliwa ilość 
przedstawienia 
do badania 

1. 21 km 21 km 21 km 20 minut 40 minut 2 

2. 21 km 21 km 42 km 20 minut  1 

konkurs nr. kategoria  
konkursu 

dystans przegląd weterynaryjny dzień i godzina startu tętno  

4. REGIONALNY L 37,5 km 20.07.2018 godzina 
17.00 

21.07.2018 godzina 9:00 64 bpm 

odcinek  kolor 
okrążenia 

kolor 
okrążenia  

dystans  
odcinka 

dystans konkursu czas 
przedstawienia 
do badania 

możliwa ilość 
przedstawienia do 
badania 

1. 21 km 16,5 km  37,5 km 37,5 km 20 minut 1 

konkurs nr. kategoria  
konkursu 

dystans przegląd weterynaryjny dzień i godzina startu tętno  

5. TOWARZYSKI L 21 km 21.07.2018 godzina 18.00 22.07.2018 godzina 9:30 64 bpm 

odcinek  kolor 
okrążenia 

dystans  odcinka dystans 
konkursu 

czas przedstawienia do 
badania 

możliwa ilość 
przedstawienia do 
badania 

1. 21 km 21 km 21 km 30 minut 2 

konkurs nr. kategoria  
konkursu 

dystans przegląd weterynaryjny dzień i godzina startu tętno  

6. TOWARZYSKI LL 16,5 km 21.07.2018 godzina 18.00 22.07.2018 godzina 10:00 64 bpm 

odcinek  kolor 
okrążenia 

dystans  odcinka dystans 
konkursu 

czas przedstawienia do 
badania 

możliwa ilość 
przedstawienia do 
badania 

1. 16,5 km 16,5 km 16,5 km 30 minut 2 



 

 

III. Informacje o trasie 

IV. Sprawy weterynaryjne  

V. Sprawy organizacyjne 

 

 

 

 

 

 
Pętle o długości: 16,5 km (czerwona) i 21 km (żółta) 
Podłoże: piaszczyste, trawiaste, asfaltowy odcinek o długości ok 60 m na czerwonej pętli. Trasa 

przebiega drogami polnymi i leśnymi. 
Różnica wzniesień: 30 metrów. 
Układ pętli powoduje, iż punkt serwisowy znajduje się dokładnie na polu serwisowym. 
Mniej więcej w połowie pętli żółtej miejsce dogodne dla pojenia koni- basen w wodą (trasa dojazdu 

dla serwisu podana będzie na odprawie technicznej). 
Trasa rajdu przebiega pośród Borów Dolnośląskich, które stanowią największy i najbardziej 

atrakcyjny pod wieloma względami kompleks leśny w Polsce. Bory Dolnośląskie oferują znakomite 

podłoże piaszczyste i trawiaste z niewielkimi różnicami wzniesień i możliwością tworzenia 

dowolnych pętli bez przecinania asfaltowych dróg publicznych. Bory Dolnośląskie kryją w sobie 

siatkę ponad 200km szlaków konnych i tym samym stanowią idealne miejsce do rozgrywania 

sportowych rajdów konnych. 
 

 

 

 

 

 

 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. 

Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

a. szczepienie podstawowe: 

« pierwsze szczepienie - w dniu rozpoczęcia szczepień 

« drugie szczepienie - nie wcześniej niż 21 dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia. 

b. szczepienie przypominające: 

« co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji); żadne 

szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody. 
 

 

 

 

 

 
Opłaty: 

Wpisowe: 
- zawody regionalne  – 140 zł / 35 euro 
- zawody towarzyskie – 90 zł / 23 euro 
Opłata za boks – 150 zł (38 euro) za zawody (boksy dostępne od godziny 8.00 piątek do 13.00 niedziela). 
(Ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zamówieniu boksu prosimy 

umieścić w formularzu zgłoszenia. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uzyskania rezerwacji 

boksu pod numerem 501545538)  
Organizator w boksach zapewnia ściółkę (słoma) i siano. Boksy wyposażone są w metalowe żłoby 

i automatyczne poidła. Każdy dzień przedłużenia wynajmu boksu – 50 zł (13 euro) za dzień. 
Możliwość wygrodzenia darmowych kwater dla koni na łące za Zamkiem. Warunkiem jest posiadanie 

własnego asortymentu do tego celu.  
Zgłoszenia są przyjmowane tylko pocztą elektroniczną, pod adresem: zamek@kliczkow.com.pl na 

formularzu PZJ: 

mailto:zamek@kliczków.com.pl


 

 

http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/zg%C5%82oszenie%20do%20zawod%C3%B3w%20druk%2

0PZJ%20pdf.pdf 
Przypominamy, że osoby zgłaszające się do konkursów regionalnych muszą widnieć w bazie 

zawodników na stronie PZJ. 
Zgłoszenia muszą zawierać komplet informacji dotyczących zawodnika, konia i niezbędnych 

kwalifikacji do danych konkursów. 
 

Obowiązuje przedpłata w terminie do 18.07.2018r.  na numer konta: 
 

PL59 9658 0006 2001 0002 7948 0001 konto złotówkowe 

PL92 1140 1140 0000 2888 0400 1002 konto walutowe 

Kod SWIFT: BREXPLPWWRO 

Zawodnik musi posiadać potwierdzenie wpłaty podczas rejestracji na zawodach odbierając numer 

startowy lub przesłać wcześniej wraz ze zgłoszeniem.  W przypadku osób, które nie uregulują wpłaty w 

wymaganym terminie (czyli do 18.07.2018) opłata za zawody (pobierana w recepcji Zamku Kliczków) 

wynosi 200 zł (50 euro). 
 
 

Zgłoszenia ostateczne: zamek@kliczkow.com.pl do dnia 18.07.2018 r. Zgłoszenia po tym terminie 

przyjmowane będą jedynie za zgodą organizatora zawodów. 
 

Zakwaterowanie:  
 

Dla uczestników zawodów i ich gości zakwaterowanie dostępne jest w Folwarku książęcym oraz 

Zamku Kliczków. 

FOLWARK KLICZKÓW**: 

- nocleg ze śniadaniem od 99zł/os. 

- nocleg z obiadokolacją, śniadaniem i ogniskiem integracyjnym (pieczenie kiełbasy) od 149zł/os. 

ZAMEK KLICZKÓW****: 

- nocleg ze śniadaniem od 149zł/os. 

- nocleg z obiadokolacją, śniadaniem i ogniskiem integracyjnym (pieczenie kiełbasy) od 199zł/os. 

W hotelu obowiązuje zakaz chodzenia w tradycyjnym obuwiu jeździeckim. 

Wszystkich uczestników rajdu oraz osoby towarzyszące zapraszamy w piątek 20.07 o godzinie 

20:00 na zwiedzanie Zamku Kliczków z przewodnikiem* poprzedzone pokazem jeździeckim 

w wykonaniu sekcji historycznej Klubu Jeździeckiego Brawura. Zwiedzanie Zamku zakończone 



 

 

VI. Warunki startu 

VII. Inne informacje 

będzie wspólnym ogniskiem na Folwarku Książęcym (w ramach wykupionego pakietu 

pobytowego). 
*Dla gości zakwaterowanych w Zamku lub Folwarku bezpłatne. Dla pozostałych gości 40zł/os. 
Ilość miejsc ograniczona. W sprawie szczegółów i dokonania rezerwacji prosimy o kontakt: 
tel.: +48 75 734 0 700 
e-mail: zamek@kliczkow.com.pl 
ZAMEK KLICZKÓW Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Kliczków 8, 59-724 Osiecznica 
 

W dniu 21 lipca (sobota) zapraszamy wszystkich miłośników koni i nie tylko do Folwarku 

Książęcego na piknik rodzinny w stylu Country, pokaz konkurencji w stylu Western oraz moc 

innych atrakcji dla całych rodzin (dmuchańce, stanowiska gastronomiczne i wiele innych). 

 

 

 

 

Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z przepisami Polskiego Związku 

Jeździeckiego. 

W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde, trzypunktowe 

nakrycie głowy (kask z atestem), zgodne z przepisami obuwie oraz estetyczny ubiór. 

Przypominamy o wykupieniu licencji gościnnych w przypadkach określonych właściwymi 

przepisami PZJ.  

Przypominamy, że na zawodach towarzyskich obowiązuje badanie lekarskie (lekarz 

medycyny sportowej), ubezpieczenie oraz zgoda rodziców w przypadku zawodników 

niepełnoletnich. 
  

 

 

 

 
 

 Organizator zapewnia  flo, puchary, nagrody finansowe  i upominki dla zawodników. 
 

Nr. Konkurs Nagrody finansowe 

5. N I miejsce – 150 zł, II miejsce – 100 zł, III miejsce – 50 zł 

6. 1* I miejsce – 300 zł, II miejsce – 250 zł, III miejsce – 200 zł 
 

 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 i korekty trasy w nieprzewidywalnych sytuacjach, od niego niezależnych. 
 

Zawody odbywają się w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy PZJ oraz według niniejszych 

propozycji, w szczególności:  

1. Przepisy Ogólne PZJ: Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku. 

2. Przepisy Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne 2018 

3. Regulamin rozgrywania zawodów w dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne Zatwierdzone uchwałą nr 

U/1845/6/Z/2018 z dnia 07.04.2018 r. 

4. Regulamin zawodów towarzyskich – uchwała Zarządu PZJ nr U/1507/20/Z/2017 z dnia 24.11.2017r. 

5. Przepisy weterynaryjne Wydanie 2015 z dnia 19.04.2015 r. 

6. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni Wydanie 3, 2017 obowiązujące od 15.03.2017 r. 

7. Przepisy o sędziach wydanie 6.5 ważne od 7.03.2013 r. ze zmianami z 21.03.2014 r.  
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY I MAMY NADZIEJĘ, IŻ WSPÓLNIE ROZPOCZNIEMY NOWY 

ROZDZIAŁ SPORTOWYCH RAJDÓW KONNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU 

 

 

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 

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. 

 

 

 

 

 




