
Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa”
Tarnów, ul. Klikowska 304

PROGRAM OTWARTYCH ZAWODÓW  TOWARZYSKICH  
BIEGOWO – KONNYCH „ Klikowa Endurance Race 2012”

Nazwa zawodów:  Otwarte Zawody Towarzyskie Biegowo – Konne 
                          „Klikowa Endurance Race 2012”

Termin i miejsce zawodów: 3-5 sierpnia 2012, LKJ „Klikowa”

Organizator: Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa” 
Tarnów, ul. Klikowska 304
„RANCZO PALOMINO” Stare Żukowice
33-151 Nowa Jastrząbka

Biuro zawodów: Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa” 
Tarnów, ul. Klikowska 304

Komitet organizacyjny: Jolanta Lubera, 
Mariola Dalczyńska-Wardzała
Ewa Sołek-Kowalska
Paweł Kowalski
Magdalena Glód

     Tomasz Głód
      Tomasz Ryncarz 
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Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa”
Tarnów, ul. Klikowska 304

Sobota 4.08.2012

Godzina 17.00 – przegląd weterynaryjny dla koni z konkursu towarzyskiego

Godzina 18.00 – odprawa techniczna dla zawodników – jeźdźcy

Niedziela 4.08.2012

Godzina 07.30 – odprawa techniczna i weryfikacja zawodników – biegacze

Otwarte  Zawody  Towarzyskie  Biegowo  –
Konne  „Klikowa Endurance Race 2012”

godz.: 9:00
dystans 21 km -na czas

Bramka weterynaryjna  na mecie po 21 km.
Oddzielna klasyfikacja jeźdźców i biegaczy oraz klasyfikacja generalna
Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z regulaminem zawodów  wg oddzielnych załączników nr 1 –
jeźdźcy i nr 2 - biegacze.

Zakończenie zawodów i uroczyste ogłoszenie wyników niedziela 5.08.2012. godz. 12:00

INFORMACJA O TRASIE

Opis trasy: zawody rozgrywane będą na terenach Płaskowyżu Tarnowskiego. 
Start i meta: Ludowy Klub Jeździecki w Tarnowie „Klikowa”. 
Trasa przebiega terenem nizinnym, częściowo zalesionym: podłoże - drogi leśne i polne, piaszczyste,
miejscami bite, odcinki dróg utwardzonych, szutrowych, również odcinki asfaltu. Różnica wzniesień:
5-30 metrów.
Pętla o długości 21 km. Mapa dostępna będzie na stronie internetowej  www.zawody.a-co.pl

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: Noclegi proszę rezerwować indywidualnie. 

Pokoje gościnne na terenie LKJ Klikowa 50 zł doba ilość miejsc ograniczona
Hotel „Tarnovia”, ul. Kościuszki, Tarnów tel. 14 6300350
Camping „ Pod Jabłoniami” (domki), ul. Piłsudskiego, Tarnów, tel. 14 6215124
Hotel Chemik ul.Traugutta 5, Tarnów, tel. 0-14 6332382
Dom nauczyciela ul. Słowackiego 7, Tarnów tel. 014 6220738
Zajazd pod dębem ul. Marusarzówny, Tarnów tel. 014 6269620
Hotel Bristol ul. Krakowska 9, Tarnów tel. 014 6212279
OHP ul. Mościckiego 27, Tarnów tel. 014 627 38 79
Błękitni Hotel ul. Piłsudskiego 32, Tarnów tel. 014 630 04 54

Możliwość ustawienia przyczep i rozbicia namiotów na terenie LKJ Klikowa – bezpłatnie.
Wyżywienie we własnym zakresie. Płatny catering na terenie LKJ Klikowa podczas trwania zawodów.
Stajnie LKJ „Klikowa”, Tarnów ul. Klikowska 304

• Stanowisko – 100 zł/ zawody 
• Boks – 150 zł/ zawody 
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Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa”
Tarnów, ul. Klikowska 304

Stajnie otwarte będą od dnia 3.08.2012 od godz. 10:00.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu z koniem - do ustalenia z organizatorem.
Organizator zapewnia odpłatnie słomę i siano. 
Ilość boksów ograniczona.

ZGŁOSZENIA:  jeźdźcy
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, zgłoszenia muszą zawierać
komplet informacji dotyczących zawodnika, konia i niezbędnych kwalifikacji do danych

konkursów. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie

www.zawody.a-co.pl

Zgłoszenia niekompletne lub zgłoszone inną drogą nie będą przyjmowane.

Opłaty:

• Wpisowe jeźdźcy – 100 zł
• Opłaty przyjmuje biuro zawodów

Telefon kontaktowy: 602 491 343 – Jolanta Lubera; 660 438 425  - Magdalena Głód
Zgłoszenia ostateczne: 27 lipca 2012

ZGŁOSZENIA:  biegacze
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, zgłoszenia muszą zawierać

komplet informacji dotyczących zawodnika. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie

www.zawody.a-co.pl

Organizator ustala limit startujących w liczbie 50 zawodników. 
Zgłoszenia niekompletne lub zgłoszone inną drogą nie będą przyjmowane.

Opłaty:

• Wpisowe biegacze – 30 zł
• Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i

wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Ludowy Klub Jeździecki w Tarnowie – Klikowa, ul. Klikowska 304; 33-100 Tarnów
93 1020 4955 0000 7602 0066 8202 

• Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. 

Telefon kontaktowy: 668 810 140 – Tomasz Głód;  glod@poczta.fm
Zgłoszenia ostateczne: 27 lipca 2012
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Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa”
Tarnów, ul. Klikowska 304

ZAŁĄCZNIK NR 1

Regulamin „Klikowa Endurance Race 2012” - obowiązujący jeźdźców

• zawody mają charakter otwarty dopuszcza się zawodników z licencją  i amatorów;
• udział dla koni, 5 -letnich i starszych i zawodników od 16 roku życia,
• tętno konia nie może być wyższe niż 64 ud/min.;
• konie sklasyfikowane będą po przejściu pozytywnie bramki weterynaryjnej, czas przedstawienia
konia do badania wynosi max 30 min. po przekroczeniu linii mety, istnieje dwukrotna możliwość wej-
ścia na  bramkę wet.,
• start wspólny dla wszystkich jeźdżców,odrębna strefa startowa dla biegaczy;
• jeźdźcy i biegacze poruszają się po tej samej trasie
• czas przejazdu jest zamykany na linii mety - wspólna dla jeźdźców i biegaczy;
• konkurs na czas, przy równej prędkości w klasyfikacji jeźdzców decyduje krótszy czas wejścia na
bramkę weterynaryjną
• klasyfikacja odrębna dla jeźdźców i biegaczy oraz klasyfikacja generalna

Zawodnik – jeździec 
• musi mieć ukończony 16 rok życia;
• musi być ubezpieczony od NNW na czas zawodów;
• musi posiadać aktualne badania lekarskie na start w tych zawodach;
• musi posiadać dokument tożsamości. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę ro-
dziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach;
• w czasie rajdu i treningów zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy zapinane pod brodą i buty
z obcasem. Na trasie rajdu nie wolno używać ostróg i bata.

Koń
• W rajdzie mogą brać udział konie, które ukończyły 5 rok życia ;
• Nie mogą brać udziału klacze wysoko źrebne (od 4 m-ca ciąży) oraz karmiące (do 9 m- ca po wy-
źrebieniu);
• koń musi posiadać dokument identyfikacyjny – paszport PZHK lub PZJ;
• koń musi posiadać aktualne szczepienia przeciw grypie;
• w przypadku kulawizny koń nie będzie w żadnym wypadku dopuszczony do rajdu;
• nie będą dopuszczone do rajdu konie z tętnem wyższym niż 64 ud/min.;
• nie będą dopuszczone do rajdu konie niespokojne, nie dające się zbadać lekarzowi weterynarii oraz
konie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych koni.

W  przypadku  braku  dokumentacji  jeźdźca  lub  konia  para  ta  może  zostać  niedopuszczona  do
zawodów.  

Dodatkowe świadczenia dla zawodników konkursu towarzyskiego:
• pamiątkowa koszulka z logo zawodów;
• medal dla wszystkich uczestników;
• talon na posiłek, punkty z wodą dla zawodników na trasie zawodów.
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Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa”
Tarnów, ul. Klikowska 304

INFORMACJE RÓŻNE

• Organizator  zapewnia  flot's  dla  zwycięskich  koni,  a  dla  zawodników puchary,  nagrody  –
upominki.

• 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,  rezygnacji  z  organizacji
konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do danego konkursu.

• Wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.
• Konie zgłoszone po terminie mogą nie zostać przyjęte.

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 tego 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
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Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa”
Tarnów, ul. Klikowska 304

602-491-343
e-mail:jola@lubera.pl

ZAŁĄCZNIK NR 2

Regulamin „Klikowa Endurance Race 2012” - obowiązujący biegaczy

I. CEL IMPREZY

• Wyłonienie zwycięzcy w rywalizacji pomiędzy człowiekiem a koniem na dystansie 21 km.
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
• Promocja działalności Ludowego Klubu Jeździeckiego ”Klikowa”.

II. ORGANIZATOR
Ludowy Klub Jeździecki „Klikowa” 
Tomasz Głód
Tomasz Ryncarz -  Fabryka Zdarzeń

III. TERMIN I MIEJSCE
05.08.2012 r. (niedziela) godz. 09.00 – Stajnie LKJ „Klikowa” Tarnów, ul. Klikowska 304

PRZEBIEG TRASY: 
Dystans: 21 km
Trasa: zawody będą rozgrywane na terenach Płaskowyżu Tarnowskiego. Trasa przebiega terenem
nizinnym, częściowo zalesionym – drogami leśnymi,  polnymi i piaszczystymi. Organizator ustala limit
czasowy na ukończenie biegu w 2:30 h.

START I META: Stajnie LKJ „Klikowa” Tarnów, ul. Klikowska 304. 
Biuro zawodów czynne w godz. 07.30 – 08.40 mieści się na terenach stajni LKJ Klikowa.

IV. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Godz. 07.30 – otwarcie biura zawodów
Godz. 08.40 – zamknięcie biura zawodów
Godz. 09.00 – start biegu
Godz. 12.00 – wręczenie nagród

V. UCZESTNICTWO
1. W biegu prawo startu mają osoby, które mają ukończone 16 lat. W przypadku osób
niepełnoletnich muszą posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie oświadczenia o właściwym stanie
zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Dz.U. nr 101, poz. 1095 z 10.09.2001 r.).

3. Zawody odbędą się na drogach o małym nasileniu ruchu i przy jego ograniczeniu niemniej
zawodnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności. 

VI. ZGŁOSZENIA
1. Poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej organizatora
www.zawody.a-co.pl
Organizator ustala limit startujących w liczbie 50 zawodników. Za zgłoszenie uważane jest
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Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa”
Tarnów, ul. Klikowska 304

602-491-343
e-mail:jola@lubera.pl

prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej na konto
Organizatora. Ostateczny termin zgłoszeń do 27 lipca 2012.

2. Opłata startowa wynosi 30 zł. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
Ludowy Klub Jeździecki w Tarnowie – Klikowa
ul. Klikowska 304
33-100 Tarnów

93 1020 4955 0000 7602 0066 8202
 
Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzyma medal (limit czasu 2,5 h), koszulkę oraz talon na
posiłek.

VII. Klasyfikacja
1. Klasyfikacja generalna

VIII. NAGRODY 
1. W klasyfikacji generalnej: 

I miejsce – 700 zł 
II miejsce – 500 zł 
III miejsce – 300 zł 

Zawodnicy którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie otrzymają na mecie pamiątkowy medal.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy zawodnik w czasie biegu musi mieć przypięty numer startowy w widocznym miejscu.
2. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Uczestnik musi być ubezpieczony od NNW na czas zawodów. 
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże  i inne zdarzenia
losowe wynikłe w czasie zawodów.
5.Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
6. W okolicach 5, 10, 15 km zorganizowany będzie punkt odżywiania (woda mineralna). 
7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu oraz dokonywania w nim
zmian o których zobowiązuje się powiadomić uczestników przed startem. 
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