
R.C. CHAMPION CUP 

MISTRZOSTWA POLSKI MŁŁŁŁODYCH KONI 
ZAWODY KRAJOWE KATEGORI B (CEN-B) 

W 
SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH 

(P, N, 1*) 

I. Informacje ogóóóólne: 
Termin imprezy: 20-21.09.2013 
Miejsce imprezy: KJ Champion 

  Ciosny 54, 95-001 Biała 
Organizator: KJ Champion 
  tel. 609-270-710 

Komisja sędziowska: dr Ewa Szarska – przewodnicząca 
  Krzysztof Krasuski 

  Julian Żukowski 

Komisja oceniająca konie 4 letnie na trójkącie: Marek Trela 

  Adam Domżała 

  Piotr Szpoptański 
Delegat techniczny: dr Ewa Szarska 

Komisja weterynaryjna: Piotr Szpotański – przewodniczący 
  Mateusz Hecold 
  Krzysztof Maciak 

  lek. vet. Krzysztof Maciak - lekarz zawodów 
Zabezpieczenie medyczne:  FocusMED 

Serwis kowalski: Piotr Wędziaż 

Gospodarz toru: Andrzej Potępa 

II. Program zawodóóóów 

Planowane konkursy: 
• konkurs nr 1 - kategoria P - MPMK koni 5-letnich na dystansie 43,4 km (senior, junior, 

mł. jeździec) 

• konkurs nr 2 - kategoria N - MPMK koni 6-letnich na dystansie 80 km (senior, junior, 

mł. jeździec) 

• konkurs nr 3 - kategoria 1* na dystansie 80 

• konkurs nr 4 - kategoria L - MPMK koni 4- letnich na dystansie 33,4 km (senior, junior, mł. 

jeździec) 

Podczas wszystkich konkursów MPMK, będą rozegrane normalne konkursy klas L, P i N. 

Wszystkie konkursy odbywać się będą na zasadach obowiązujących w dniu zawodów. 



Piąąąątek - 20.09.2013 

• godzina 1800 - przegląd weterynaryjny 

• godzina 1900 - odprawa techniczna 

Sobota - 21.09.2013 

• godzina 800 - przegląd weterynaryjny 

• godzina 830 - start (konkurs nr 3, kat 1* - dystans 80 km) 

pętle: I - 33,2 km; II - 23,4 km; III - 23,4 km 
odpoczynek: 30 min., 40 min. 

• godzina 900 - start (konkurs nr 2, MPMK 6-letnich, kat N - dystans 80 km) 

pętle: I - 33,2 km; II - 23,4 km; III - 23,4 km 
odpoczynek: 30 min., 40 min. 

• godzina 930 - start (konkurs nr 1, MPMK 5- letnich, kat P - dystans 43,4 km) 

pętle: I - 23,4 km; II - 20 km 
odpoczynek: 40 min. 

• godzina 1000 - ocena pokroju koni biorących udział w MPMK koni 4-letnich 

• godzina 1100 - start (konkurs nr 4, MPMK 4- letnich, kat L - dystans 33,4 km) 

• godzina 1900 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów. 

III. Informacje o trasie 

Pętle o długości: 23,4 km i 10 km. 

Podłoże: piaszczyste, trawiaste, żwirowe, asfalt. Trasa przebiega drogami polnymi i leśnymi. 

Różnica wzniesień: 30 metrów 

IV. Sprawy weterynaryjne 
Szczepienia zgodne z przepisami PZJ 

V. Sprawy organizacyjne 

Opłłłłaty: 
• wpisowe - 200 PLN we wszystkich konkursach 

• opłata - 100 PLN przeznaczone na pulę nagrody głównej całego cyklu zawodów pucharu 

"R.C. CHAMPION CUP" - opłata nie będzie pobierana od uczestników MPMK 

• opłata antydopingowa - 15 PLN 

• opłata za boks - 150 PLN za czas trwania zawodów (ilość boksów ograniczona w związku 

z tym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny). Stajnia otwarta od piątku - 20.09 
godzina 1300 do soboty - 21.09 godzina 2100 

• zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną, pod adres: endurance@endurance.com.pl 

• zgłoszenia ostateczne do dnia 13.09.2013 



Zakwaterowani i wyżżżżywienie: 

• Gminy Ośrodek Kultury 

Dzierżązna 4, 95-001 Biała 

tel. 42 717-84-66 

• Hotel Porto Fino i restauracja 
ul. Sadowa 4 

95-100 Lućmierz 
Gmina Zgierz 

tel: 42 230-93-99 
email: hotel@porto-fino.pl 

Catering na terenie KJ Champion 

VI. Warunki startu i niezbęęęędne dokumenty 

Obowiązujące dokumenty dla koni i zawodników zgodne z przepisami PZJ. 

VII. Inne informacje 

• Organizator zapewnia flot's dla koni oraz puchary i nagrody rzeczowe dla zawodników. 

• Zawody odbywać się będą na zasadzie pucharowej, gdzie pula pieniężna będzie 

gromadzona na poczet finałowych wygranych w całym cyklu pucharu. 
• Regulamin pucharu opublikowany w oddzielnym dokumencie. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzeni w zmian w programie zawodów. 


