PYTANIA EGZAMINACYJNE
NA SREBRNĄ RAJDOWĄ ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ PZJ

1

Wymień podstawowe parametry konia podlegające badaniu przez lekarza
weterynarii.
- tętno
- parametry fizjologiczne
- poprawność ruchu
- wraŜenie ogólne.

2

Czy na trasie rajdu długodystansowego moŜna uŜywać telefonów komórkowych?
Tak.

3

Zasady rozgrywania zawodów w rajdach długodystansowych.
Rajdy długodystansowe mogą być rozgrywane na czas lub na normę czasu. Zawody
przeprowadza w ciągu jednego lub kilku dni.

4

Czy zawodnik moŜe przekroczyć linie mety prowadząc konia w ręku?
Nie, jeździec musi linię mety przekroczyć na koniu.

5

W ilu konkursach moŜe startować koń na danych zawodach?
Na danych zawodach koń moŜe startować tylko w jednym konkursie

6

W jakich szczególnych przypadkach jeździec moŜe uŜyć bata lub ostróg?
W Ŝadnym przypadku nie moŜna uŜywać bata ani ostróg.

7

Najbardziej charakterystyczne cechy rajdów długodystansowych.
- podział trasy na odcinki zakończone bramkami weterynaryjnymi
- organizacja obowiązkowych i lotnych bramek weterynaryjnych
- organizacja pól serwisowych
- konkurs Best Condition.

8

Scharakteryzuj dyscyplinę rajdów długodystansowych?
Rajdy długodystansowe są dyscypliną jeździecką, mającą na celu sprawdzenie cech
wytrzymałościowych i szybkościowych konia. Mogą w nich uczestniczyć konie
wszystkich ras i typów. Zawody odbywają się na wyznaczonej w terenie trasie.

9

Czy zawodnik, który przy starcie wykonał falstart jest dyskwalifikowany?
Nie, zawodnik który wykonał falstart pod karą dyskwalifikacji musi zawrócić i
przekroczyć ponownie linię startu.

10

Gdzie jest zamykany czas przejazdu całego konkursu?
Czas przejazdu całego konkursu zamykany jest na linii mety.

11

Wyjaśnij pojęcie konkursu rozgrywanego na normę czasu.
W przypadku konkursu rozgrywanego na normę czasu podawana jest minimalna i

maksymalna prędkość.
12

Ile wynosi maksymalna i minimalna długość pojedynczego odcinka trasy?
śaden z odcinków nie moŜe przekroczyć długości 40 km i nie moŜe być krótszy niŜ
20 km.

13

Co to jest obowiązkowy odpoczynek?
Obowiązkowy odpoczynek ma miejsce na końcu kaŜdego etapu i ma na celu
zapewnienie koniowi warunków i moŜliwości powrotu do pełnej sprawności.

14

W jakim czasie moŜe wystartować zawodnik po wyznaczonym czasie startu?
śaden zawodnik nie moŜe wystartować później niŜ 15 minut po wyznaczonym czasie
startu.

15

Co to jest dyskwalifikacja?
Dyskwalifikacja ma miejsce wtedy gdy zawodnik zostaje usunięty z dalszej
rywalizacji przez komisję sędziowską z powodu naruszenia przepisów rajdowych i
przepisów weterynaryjnych lub propozycji zawodów.

16

Co to jest eliminacja?
Eliminacja ma miejsce wtedy, gdy zawodnik zostaje wykluczony z dalszej rywalizacji
z powodu niepowodzenia w przejściu kontroli weterynaryjnej, niemoŜności przebycia
całej wymaganej trasy lub niemoŜności ukończenia etapu lub zawodów w
wyznaczonym czasie.

17

Co to jest rezygnacja?
Rezygnacja ma miejsce wtedy, gdy zawodnik dobrowolnie wycofuje się po
prawidłowym ukończeniu wszystkich etapów rajdu do momentu rezygnacji.

18

Ile wynosi minimalna waga dla juniorów i młodych jeźdźców?
Nie ma minimalnej wagi w konkursach dla juniorów i młodych jeźdźców.

19

Jak powinien postąpić zawodnik w przypadku pomylenia trasy rajdu?
KaŜdy popełniony błąd na trasie rajdu musi zostać skorygowany od miejsca, w którym
został popełniony pod groźbą eliminacji.

20

Czy na trasie rajdu mogą znajdować się przeszkody, jeśli tak to jakie??
Na trasie rajdu mogą być przeszkody naturalne tj. rowy, strome podjazdy i zjazdy,
przejścia przez wodę.

21

Omów najwaŜniejsze elementy ubioru zawodnika.
Zawodnik dosiadający konia na zawodach musi być wyposaŜony w kask jeździecki z
atestem, obuwie – wymagany obcas o wysokości minimum 12mm, a przy płaskiej
podeszwie – strzemiona zamknięte, do tego koszula lub koszulka polo z
kołnierzykiem.

22

Wymień klasy konkursów rozgrywanych na zawodach krajowych.
Zawody krajowe – LL, L, P, N, 1*, 2*, 3*

23

Podań minimalny wiek konia startującego w klasie LL, L, P, N.
LL, L – 4 lata
P - 5 lat
N – 6 lat

24

Na jakim dystansie rozgrywane są Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa
Polski Młodych Jeźdźców i Juniorów?
MPS – 160km, MPJ,MJ – 120km.

25

Podaj wiek juniora młodszego i juniora.
Junior młodszy – 14-15 lat,
Junior – 16-18 lat.

26

Podaj wiek młodego jeźdźca i seniora.
Młody jeździec – 19-21 lat,
Senior – od 22 lat.

27

Gdzie jest zamykany czas przejazdu pętli w konkursie 1*?
Na bramce weterynaryjnej

28

Gdzie jest zamykany czas przejazdu całego konkursu w klasie 1*?
Na mecie

29

Co to jest bramka lotna i w jakiej klasie jest stosowana?
Bramka lotna ma na celu kontrolę stanu zdrowia konia na trasie i stosowana jest w
połowie dystansu w konkursie klasy L.

30

Podaj czas przedstawienia konia do badań weterynaryjnych w klasach LL - 1*
Czas przedstawienia konia do badań wynosi 20 min,a na mecie w klasach N i 1* - 30
min.

31

Czy na trasie rajdu mogą towarzyszyć zawodnikowi osoby nie biorące udziału w
zawodach ?
Nie. gdyŜ jest to pomoc niedozwolona..

32

Czy w czasie rajdu moŜna uŜywać „czarnej wodzy”?
Nie.

33

Czy w trakcie obowiązkowego odpoczynku zawodnik /koń mogą opuścić pole
serwisowe?
Zawodnik - tak. Koń moŜe opuścić pole serwisowe tylko za zgodą i pod nadzorem
sędziego lub komisarza.

34

JeŜeli czas startu jest o godz 8:30, to o której godzinie najpóźniej moŜe
wystartować zawodnik?
O godz.8:45.

35

Wymień parametry mierzalne i niemierzalne sprawdzane na bramce
weterynaryjnej.
Mierzalne: tętno, ruch, odwodnienie, wypełnienie naczyń, czas wejścia na bramkę
weterynaryjną.
Niemierzalne: perystaltyka jelit, błony śluzowe.

36

Podaj maksymalne tętno konia mierzone na bramce weterynaryjnej w
konkursach LL-1*
W konkursach LL,L,N,1*- tętno maksymalne wynosi 64 ud/min.,
a w konkursie P - 60 ud/min

37

Podaj regulaminowe długości tras w konkursach LL - 1*.
LL- 10-20 km,
L – 30-40 km,
P – 50-70 km,
N – 80-90 km,
1* - 80-119 km.

38

Podaj prędkości minimalne i maksymalne w konkursach LL - 1*
LL – 8-12 km/h,
L – 10-14 km/h,
P – 10-16 km/h,
N – 10-16 km/h
1* - 10 km/h – prędkość minimalna (nie określa się prędkości maksymalnej).

39

Podaj minimalną wagę jeźdźca – seniora w konkursie 1*.
70 kg.

40

Jak długo są waŜne badania lekarskie zawodnika?
Maksimum 6 miesięcy.

41

Jak często naleŜy szczepić konie p/grypie?
Co 6 miesięcy.

42

Jakie dokumenty powinien posiadać zawodnik startujący w zawodach?
Licencję sportową PZJ/WZJ zawodnika oraz waŜną ksiąŜeczkę zdrowia.

43

Jakie dokumenty konia naleŜy przedstawić przed startem w zawodach?
Licencję sportową PZJ/WZJ konia oraz aktualny paszport sportowy lub hodowlany z
waŜnymi szczepieniami p/grypie koni.

44

Opisz jak powinien być przygotowany koń do przeglądu weterynaryjnego.
……………………………………………………………………………………..

45

Jak naleŜy prawidłowo zaprezentować konia na bramce weterynaryjnej?
……………………………………………………………………………………

