
 I Konne Rajtowanie 
Szlakiem Cesarskich Kurierów

Regulamin

Wymagania jeździeckie
• Uczestnicy rajtowania powinni być doświadczonymi jeźdźcami (najlepiej mieć za 

sobą kilka lat praktyki) i posiadać umiejętności w zakresie jazdy konnej w terenie we
wszystkich chodach: stępie, kłusie i galopie. Wymagamy kłus anglezowany oraz 
półsiad. 

• Uczestnicy powinni być w ogólnej dobrej formie fizycznej, np. potrafić wsiąść i 
zsiąść z konia bez pomocy. 

• W rajtowaniu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, w wieku od 13 lat, 
jeśli jadą w towarzystwie dorosłego opiekuna.

Bezpieczeństwo
• Uczestnicy rajtowania powinni przywieźć ze sobą odpowiednie nakrycie głowy (kask

jeździecki, toczek) oraz nosić je w czasie jazdy konnej oraz podczas przebywania w
pobliżu koni. 



• Warunkiem  uczestnictwa  w  imprezie  jest  podpisanie  poniższego  oświadczenia
(załacznik 1).
Ubezpieczenia

•  uczestnicy  rajtowaniay  zobowiązani  są  do  wykupienia  ubezpieczenia  NNW
obejmującego swoim zakresem jazdę konną 
I INFORMACJE OGÓLNE 

• Organizatorzy: Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni, Gmina Rudnik, Starostwo
Raciborskie, OSP Gamów, ZŚKW w Gamowie.

• Termin: 11.09.2021r.
• Miejsce rajtowania: Gmina Rudnik, Gamów.

II PROGRAM ZAWODÓW 
• godz. 11:00 - ODPRAWA TECHNICZNA – 

Zasady rozgrywania konkursu zostaną podane podczas odprawy technicznej. 
godz. 11:30 – start zawodników 

• Zasady rozgrywania: 
• Dystans 13 km.
• Start  w grupach 2 osobowych
• Trasa oznaczona logo rajdu  (głowa konia)  na  palikach lub drzewach po prawej

stronie.
• Na trasie znajdować się będą 3 punkty potwierdzenia przejazdu (skrzyneczki do

których  należy  zgodnie  z  ich  kolorem  wrzucić  kartę  z  numerem  patrolu  oraz
przewidywane są cztery odcinki specjalne.

• Czas przejazdu jest zamykany na linii  mety,  przejazd nie może być dłuższy jak
2,5  godziny  i  liczy  się  w  momencie  przekroczenia  linii  mety  przez  drugiego
zawodnika z patrolu.. Galop dozwolony będzie tylko na wyznaczonych odcinkach
trasy.

• Wszystkie  osoby  dosiadające  koni  na  zawodach  rajdowych  muszą  nosić  kask
jeździecki z atestem.

• Za  złamanie  regulaminu  patrol  otrzymuje  punkty  karne  przeliczane  na  czas
dodawany do czasu przejazdu.

• Do startu w zawodach wymagane jest obuwie jeździeckie.
• Posługiwanie  się  telefonami  komórkowymi  i  GPS  w  czasie  zawodów  jest

dozwolone. 
II KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia
musi  stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia i transportu. 
2. 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.
3. 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.
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  obrażeń  odniesionych  na
zawodach, spokojnej starości,  ewentualnie eutanazji.

http://www.sudety-trail.eu/images/oswiadczenie-jezdzca.doc
http://www.sudety-trail.eu/images/oswiadczenie-jezdzca.doc


5. Organizatorzy zapewniają opiekę weterynaryjną, miejsce parkingowe, wodę dla koni
i miejsce oporzadzenia i karmienia koni.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Interpretacja  niniejszego  Regulaminu  należy  wyłącznie  do  sędziego  głównego
zawodów. Sędzia główny rozstrzyga wszelkie wątpliwości i sprawy sporne w trybie decyzji
ostatecznej.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie najpóźniej do dn.
11.09. 2021r. na odprawie przed zawodami.
3.  Udział  w  zawodnika  w  zawodach  jest  równoznaczny  z  akceptacją  wszystkich
postanowień  niniejszego  Regulaminu  i  zgodą  na  wykorzystanie  wizerunku  zawodnika
przez organizatora, sponsorów i patronów medialnych do promocji zawodów. Zgłoszenie
do wzięcia udziału w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawodnika.  Dane osobowe zawodnika  będą przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). W sprawie ochrony osób fizycznych
w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zał.1.

Oświadczenie jeźdźca

Ja ................................………………………………………………......................... (imię i nazwisko) 
wyrażam zgodę na udział w I Konnym Rajtowaniu organizowanej w terminie w dniu 11.09.2021roku.
Jednocześnie:
1.  Jestem  świadomy/a  ryzyka  związanego  z  jazdą  na  koniu  oraz  przebywania  w  towarzystwie  koni  i
akceptuje ryzyko ewentualnego nieszczęśliwego wypadku czy kontuzji.

2.  Jednocześnie  informuję,  iż  mój  stan  zdrowia  jest  dobry  i  nie  istnieją  żadne  przeciwwskazania  do
uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, w tym jazdy konnej.

3. Zobowiązuję się do przestrzegania rad i uwag pracowników obsługi oraz instruktorów.

4.  Jestem  świadomy/a  iż  w  przypadku  umyślnego  uszkodzenia  urządzeń  bądź  ruchomości  ponoszę
odpowiedzialność materialną. 

5. Oświadczam że uczestniczę w I Konnym Rajtowaniu na własną odpowiedzialność.

6. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za niepełnoletniego/nią partnera/partnerkę

 ………………………………………………………………………   (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

* (dotyczy w przypadku uczestnika niepełnoletniego)

………………............................                                                                         ..................…………
miejsce, data                                                                                                          czytelny podpis



Mapka obszaru na którym odbywać się będą zawody.
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