
 

 

ZAWODY TOWARZYSKIE 

W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH 

Szlakiem Jana Wnęka 

Odporyszów, 24 czerwca 2018 

 

 

 

 

NAZWA ZAWODÓW:  

Zawody Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych Szlakiem Jana Wnęka 

L 30 km i LL 19 km 

 

Termin i miejsce zawodów: 24 czerwca 2017, niedziela 

Centrum Sportów Konnych 

Odporyszów, ul. Lipowa 10 

Stowarzyszenie SIEMACHA 

Organizator Stowarzyszenie SIEMACHA 

ul. Długa 42 

31-146 Kraków 

Współorganizator Fundacja Dowolnie na koń! 

Stare Żukowice 3A 

33-151 Nowa Jastrząbka 

Biuro zawodów A-Co sp.z o.o. 

pkowalski@a-co.pl 

Komitet organizacyjny  

Dyrektor zawodów: 

Dyrektor biura zawodów: 

Gospodarz toru:  

 

Ewa Wąs 

Paweł Kowalski 

Jolanta Lubera 

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych rajdu: 

 

Paulina Lubera e-mail: p.lubera@siemacha.org.pl tel.: 790 663 539  

mailto:p.lubera@siemacha.org.pl


 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

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 

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

dnia 24.11.2017 r. 

5. Przepisy weterynaryjne Wydanie 2015 z dnia 19.04.2015  

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

15.03.2017 

7. Przepisy o sędziach wydanie 6.5 ważne od 7.03.2013 ze zmianami z 21.03.2014 

8. Regulamin Mistrzostw Małopolski w Sportowych Rajdach Konnych zatwierdzony 

Uchwałą Zarządu MZJ z dnia 27.11.2017 z poprawką do Regulaminu wprowadzonego 

Uchwałą Zarządu MZJ nr 211/05/2018 z dnia 4.05.2018 

 

OSOBY OFICJALNE: Zawody Towarzyskie 

Komisja sędziowska 

Sędzia Główny Grażyna Kańka 

Komisja sędziowska 

 

 

Delegat techniczny 

Komisarz 

Asystent komisarza 

Paweł Kowalski 

Kinga Wieńć 

 

Kinga Wieńć 

Ewa Sołek-Kowalska 

Magdalena Piątek 

Gospodarz toru Jolanta Lubera 

Komisja weterynaryjna 

Przewodniczący lek. wet. Sebastian Maj 

Członek komisji weterynaryjnej 

Członek komisji weterynaryjnej 

lek. wet. Izabela Pikuła 

lek. wet. Monika Kusz 

Lekarz weterynarii zawodów lek. wet. Izabela Pikuła 

Zabezpieczenie medyczne zawodów Kolumna Transportu Ratownictwa Medycznego 

Serwis kowalski Marcin Baran 

 

  



 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

Niedziela 24 czerwca 2018 

7:30 – przegląd weterynaryjny  

8:00 – odprawa techniczna 

 

Konkurs Dzień startu Przewidywana 

godzina startu 

Miejsce zawodów 

ZT L 30 km 24.06.2018 10:15 Odporyszów 

ZT LL 19 km 24.06.2018 10:45 Odporyszów 

 

Godziny rozpoczęcia konkursów mogą zostać zmienione na odprawie technicznej. 

 

Zakończenie zawodów i uroczyste ogłoszenie wyników około godz. 14:30 

 

INFORMACJA O TRASIE 

Opis trasy: zawody rozgrywane będą na terenach Płaskowyżu Tarnowskiego.  

Start i meta: Centrum Sportów Konnych SIEMACHA Odporyszów. 

Trasa przebiega terenem nizinnym, częściowo zalesionym. 

Podłoże: drogi leśne, polne, piaszczyste, dłuższe odcinki dróg bitych, utwardzonych, 

szutrowych, odcinki asfaltu.  

Różnica wzniesień: 10 metrów. 

Pętle o długości 10 km i 20 km. 

 

 

ŚWIADCZENIA 

Zakwaterowanie: Noclegi proszę rezerwować indywidualnie. Możliwe miejsca 

zakwaterowania: 

 

Zajazd Ikar ul. Jana Pawła II 5, 33-240 Odporyszów, tel. 731 110 610 

Hotel Cristal Park **** ul. Sportowa 2A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 01 00 

 

Wyżywienie: Dla zawodników i ekip będzie możliwość zakupu na terenie CSK przy 

stoiskach gastronomicznych typu grill. 

Możliwość przyjazdu 23 czerwca 2018. Boksy zewnętrzne dostępne na terenie CSK 

Odporyszów. W zgłoszeniu proszę wpisać informację o rezerwacji boksów. Opłata za boks: 

100 zł/doba. Ilość boksów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.dowolnienakon.pl 

Zgłoszenia muszą zawierać komplet informacji dotyczących zawodnika, konia i niezbędnych 

kwalifikacji do danych konkursów. 

Zgłoszenia niekompletne lub zgłoszone inną drogą nie będą przyjmowane. 

Elektroniczne formularze zgłoszeń zostaną uruchomione 17 czerwca 2018. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 czerwca 2018 (sobota) do godz. 14:00 

Telefon kontaktowy: Paulina Lubera 790663539 

OPŁATY 

Opłata startowa wynosi 100 zł. 

Opłata za boks wynosi 100 zł – ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Wpłaty za opłatę startową można dokonać na konto podane poniżej z informacją „Zawody“ 

lub gotówką w dniu zawodów. W przypadku płatności na konto prosimy o przyniesienie 

potwierdzenia przelewu wraz z resztą dokumentów w czasie rejestracji przed zawodami 

w Biurze Zawodów. 

 

Stowarzyszenie SIEMACHA 

Centrum Sportów Konnych 

Ul. Długa 42 

31-146 Kraków 

Numer konta: PKO BP 66 1020 2892 0000 5002 0586 2141 

 

WARUNKI TECHNICZNE 

Obowiązuje dokumentacja dla zawodników i koni zgodnie 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. 

 

WAŻNE!!!: 

Niezwłocznie po przybyciu na miejsce zawodów zawodnicy zobowiązani są do 

zarejestrowania się w Biurze Zawodów, mieszczącym się przy bramce weterynaryjnej, 

dopełniając wszystkich niezbędnych formalności (przekazanie wszystkich wymaganych 

dokumentów). 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 od godziny 6:30 w dniu zawodów. 

 

Na stronie www.dowolnienakon.pl będzie również dostępna „Zgoda na przetwarzanie 

wizerunku“. Prosimy o dostarczenie tej zgody do Biura Zawodów wraz z resztą  

 

http://www.dowolnienakon.pl/
http://www.dowolnienakon.pl/


 

 

 

dokumentów. Osoby niepełnoletnie prosimy o dostarczenie tej zgody podpisanej przez 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

W czasie rajdu i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy. 

Zawodnicy startujący w zawodach krajowych muszą posiadać dokumenty zgodne 

z przepisami PZJ i WZJ. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne. Na czas zawodów dla koni będą udostępnione do 

wygrodzenia miejsca na pastwisku. 

 

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW I ROZDANIE NAGRÓD 

Niedziela, 24 czerwca 2018 
Zakończenie zawodów i uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się około godziny 15:00 w 

niedzielę. Zawodników obowiązują stroje galowe. 

Program wydarzeń: 

9.00-14.30 Rajd Konny Szlakiem Jana Wnęka Zawody Towarzyskie i Reginalne 

12.00-15.00 Pokaz skoków przez przeszkody 

 

W trakcie całego wydarzenia będą dostępne różne atrakcje, między innymi zajęcia 

plastyczne, gra w szachy, gry i zabawy dla dzieci i malowanie twarzy. 

 

SPRAWY WETERYNARYJNE 

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). 

 

INFORMACJE RÓŻNE 

• Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie, ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów 

• 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 mogą nie zostać przyjęte na zawody. 

 

Możliwość śledzenia przebiegu zawodów w czasie rzeczywistym  

www.a-co.pl/wyniki 

 

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 innym 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. 

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników i widzów zawodów: 

 

1. Administratorem wszelkich przekazywanych w ramach  ZAWODÓW TOWARZYSKICH 

W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH Szlakiem Jana Wnęka Odporyszów, 24 czerwca 

2018 (nazwa wydarzenia) danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w 

Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 Kraków. Inspektorem Danych Osobowych funkcjonującym w 

ramach działalności Administratora jest Pani Irena Kruczek – iod@siemacha.org.pl 

 

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:  

a) imię i nazwisko uczestnika, celem zapewnienia jego udziału w wydarzeniu, 

http://www.a-co.pl/wyniki


 

 

b) dane adresowe i kontaktowe uczestnika, celem zapewnienia prawidłowej komunikacji i 

wymiany informacji dotyczących wydarzenia, 

c) wizerunek uczestnika oraz widza – w zakresie utrwalania i udostępniania na stronach 

internetowych oraz w materiałach drukowanych. 

3. Przetwarzanie wyżej wskazanych danych następuje w oparciu o zgodę osoby, której dane 

dotyczą, w ramach realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w oparciu 

o art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz w oparciu o art. 81 Ustawy z dnia 4 

lutego 1999 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83; 

dalej: Prawo autorskie). 

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłoszenia wniosku o wgląd w swoje dane, usunięcie 

i sprostowanie ich, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienia do innego podmiotu. 

Przysługuje jej również prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. 

5. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi, 

w tym z RODO. 

6. Zaakceptowanie regulaminu przez udział w wydarzeniu, jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba, której 

dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie wycofać wyrażoną zgodę. 

 

 

 

 

Popozycje zatwierdzone w dniu 18.06.2018r. 

przez Przewodmniczącego Kolegium Sędziów MZJ Jacka Wisłockiego 


