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ZAWODY REGIONALNE  

W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH 

KLICZKÓW, 29 KWIETNIA 2017 R. 

PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ DZJ WROCŁAW, W DNIU  

 MARCA 2017 R. 
 

Nazwa zawodów: LOCKE- Zawody Rajdowe w Zamku Kliczków; N 80 km, P 40 km, L 20 km 

 

Termin i miejsce zawodów: 29 kwietnia 2017 r., 
Kliczków 8, 59-724 Kliczków, Polska 

 

Organizator: Sławomir Locke / Fundacja Bory Dolnośląskie 

 

Biuro zawodów: ghazelsahiba@gmail.com 

 

Komitet organizacyjny:  
 
Dyrektor biura zawodów:  
Dyrektor zawodów: 
Biuro prasowe: 
 

 
 
Jan Wodzianny 

Jan Wodzianny 

…………………… 

PRZEPISY OGÓLNE 
 
Zawody odbywają się w oparciu o obowiązujące w dniu zawodów przepisy i regulaminy PZJ i DZJ oraz 
według niniejszych propozycji. 
 
OSOBY OFICJALNE - Zawody Regionalne 
 

Komisja sędziowska 

Sędzia Główny Grażyna Kańka 

Komisja sędziowska Marek Tul 

Delegat Techniczny Krzysztof Krasuski 

Komisarz Małgorzata Kram 

Gospodarz toru Sławomir Locke, Małgorzata Kram 

Komisja weterynaryjna 

Przewodniczący lek. wet. Jacek Kańka POL 

Komisja weterynaryjna Dorota Węglińska 

 Andrzej Potaczek 

Lekarz weterynarii zawodów Andrzej Potaczek 

Zabezpieczenie medyczne zawodów i lekarz dla 

zawodników 

Organizator poda na odprawie technicznej 

Serwis kowalski Organizator poda na odprawie technicznej 

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

http://piwboleslawiec.ebip.info.pl/
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PROGRAM ZAWODÓW  
 

Piątek 28 kwietnia 2017 r. 

Godzina 17.00 – przegląd weterynaryjny  
Godzina 19.00 – odprawa techniczna 

Sobota 29 kwietnia 2017 r. 

Możliwy przegląd weterynaryjny o godz. 9:00 w dniu startu dla koni, które zgłoszą przy zapisach 
konieczność przyjazdu w dniu startu. 

 

Konkurs Dzień startu 

 

Przewidywana 
Godzina Startu 

Miejsce zawodów 

ZR N 80 km 16.07.2016r. 10.00 Kliczków, Zamek 

ZR P 40 km 
16.07.2016r. 

12.00 Kliczków, Zamek 

ZR L 20 km 
16.07.2016r. 

13.00 Kliczków, Zamek 

 

Konkurs ZR 1* 80 km  

Fazy  km  Przerwa (w minutach)  

1 30 40  

2 30 40 

3 20 Meta 

 80 km 

Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z przepisami PZJ wraz z Regulaminem SRK obowiązującym 
w dniu zawodów 

 

Konkurs ZR N 80 km  

Fazy  km  Przerwa (w minutach)  

1 30 40  

2 30 40 

3 20 Meta 

 80 km 

Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z przepisami PZJ wraz z Regulaminem SRK obowiązującym 
w dniu zawodów 

 

Konkurs ZR P 40 km  

Fazy  km  Przerwa (w minutach)  

1 20 40  

2 20 Meta 

 40 km 

Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z przepisami PZJ wraz z Regulaminem SRK obowiązującym 
w dniu zawodów 
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Konkurs ZR L 20 km  

Fazy  km  Przerwa (w minutach)  

1 20 Meta 

 20 km 

Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z przepisami PZJ wraz z Regulaminem SRK obowiązującym 
w dniu zawodów 

 
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą zostać zmienione na odprawie technicznej. Organizator 
zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku gdy zostaną zgłoszone do niego 
mniej niż trzy pary. 

Zakończenie zawodów i uroczyste ogłoszenie wyników godz. 19:30 

INFORMACJA O TRASIE 

Opis trasy: zawody rozgrywane będą na terenach leśnych. 
Start i meta: Kliczków 8, 59- 724 Kliczków, Polska 

Trasa przebiega w kompleksach leśnych, drogami leśnymi, odcinkami wzdłuż rzeki, dróg lub 
nieużywanych torowisk. Planowane jest przekraczanie rzeki po moście drogowym. 
Podłoże - drogi leśne, polne, trawiaste, dłuższe odcinki dróg bitych, utwardzonych, szutrowych, odcinki 
asfaltu. 
Długość pętli/suma różnicy wzniesień: pętla 20km / 130m, pętla 30km / 150m. 
Dwie pętle o długości 20 km i 30 km. 
 

ŚWIADCZENIA 

Zakwaterowanie: Noclegi proszę rezerwować indywidualnie. Możliwe miejsca zakwaterowania: 

FOLWARK KLICZKÓW, Kliczków 8, 59- 724 Kliczków, Polska, http://www.kliczkow.com.pl, tel.: +48 75 73 40 

700 do 702 

 

 
Możliwe wyżywienie we własnym zakresie na terenie ośrodka Kliczków.  

Ilość boksów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

ZGŁOSZENIA 

WAŻNE!!! 

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na adres mailowy: ghazelsahiba@gmail.com. 

Zgłoszenia muszą zawierać komplet dotyczących zawodnika, konia i niezbędnych kwalifikacji do danych 

konkursów informacji na formularzu otrzymanym mailem po wstępnym zgłoszeniu zamiaru przyjazdu.  

Zgłoszenia niekompletne lub zgłoszone inną drogą nie będą przyjmowane. 

 

Zgłoszenia przyjmowane włącznie do 24.04.2017 r. 

Zgłoszenia po tym terminie jedynie za zgodą organizatora zawodów i za podwyższoną opłatą. 

 

 

http://www.kliczkow.com.pl/
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Opłaty: 

Opłata organizacyjna: 150 zł 
Opłata za boks: 150 zł za zawody.  
Informacje o zamówieniu boksu prosimy umieścić w formularzu zgłoszenia. 

Za potwierdzone Organizator uznaje wyłącznie zgłoszenie wraz z wpłatą na konto Fundacja Bory 
Dolnośląskie w wysokości 100 zł (część opłaty organizacyjnej) w terminie do 24.04.2017 r.  

Fundacja Bory Dolnośląskie, ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa 
KRS: 0000319771;  NIP: 924 18 64 310 

Numer konta: 579658 0006 0006 5953 2013 0001 

 Potwierdzenie wpłaty zawodnik musi posiadać podczas rejestracji na zawodach odbierając 
numer startowy.  

 W przypadku osób, które nie uregulują wpłaty w wymaganym terminie (czyli do 27.05.2016) 
opłata za zawody (pobierana w recepcji Ośrodka Kliczków) wynosi 200 zł. 

 Telefony kontaktowe: +48 508 552 751 

WARUNKI TECHNICZNE 
 
Obowiązuje dokumentacja dla zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ w dyscyplinie sportowe 
rajdy konne oraz przepisami ogólnymi PZJ. W przypadku braku dokumentacji jeźdźca lub konia para ta 
może zostać niedopuszczona do zawodów. Licencja zawodnika i konia musi znajdować się w bazie 
danych PZJ (zestawienie na stronie internetowej PZJ) najpóźniej w dniu odprawy technicznej. 
 
WAŻNE !!!: 
Niezwłocznie po przybyciu na miejsce zawodów zawodnicy zobowiązani są do zarejestrowania się 
w Biurze Zawodów, dopełniając wszystkich niezbędnych formalności (przekazanie dokumentów, 
dokonanie płatności całej sumy wpisowego za udział w zawodach i ewentualnych płatności za boks 
i bony żywieniowe). Po dokonaniu ostatecznej rejestracji w Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają 
numery startowe. Osoby, które nie dopełnią ww. formalności nie zostaną dopuszczone do 
przeglądu weterynaryjnego.  
 
W czasie rajdu i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy.  
Zawodnicy startujący w zawodach w SRK muszą posiadać dokumenty zgodne z przepisami PZJ lub 
DZJ. 
 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 
a. szczepienie podstawowe: 
pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go 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. 
 
Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi 
odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, 
jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń). 
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INFORMACJE RÓŻNE 
 Organizator zapewnia flot's dla zwycięskich koni; 
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia 

losowe wynikłe w czasie transportu i zawodów. 
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów oraz rezygnacji z organizacji 

konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do niego. 
 Konie zgłoszone po terminie zgłoszeń mogą nie zostać przyjęte na zawody a w przypadku 

dokonania zgłoszenia po terminie zamknięcia zgłoszeń lub dokonywania zmian na listach 
startowych może zostać nałożona podważona opłata wpisowego – 200 zł.  

 
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. 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach 
treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.  

2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną 
dopuszczeni do zwodów.  

3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia.  

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu 
zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.  

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. 

Pełen tekst Kodeksu można otrzymać z Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej: Federation Equestre 
Internationale, HM King Hussein I Building, Chemin des Delibes 9, 1006 Lausanne, Switzerland. 
Telefon: +41 21 310 47 47. Kodeks jest dostępny w języku angielskim i francuskim. Kodeks jest także 
dostępny na stronie internetowej FEI: www.fei.org 

http://www.fei.org/

