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WYDAWCA: 

 

PODKOMISJA DS.TREC PTTK 

KOMISJI GÓRSKIEJ TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK 
 

 

PRZEWODNICZĄCY: ALEKSANDER JARMUŁA 

Kontakt: tel. 603678999  

e-mail: furiosowestern@poczta.onet.pl 

PODKOMISJA: 

                             

ROBERT STÓJ 

Kontakt: tel. 501133362  

e-mail: rstoj@o2.pl 

 

ANNA KORFEL 

Kontakt: tel. 608388902  

e-mail: lindo@poczta.onet.pl 

 

ROBERT BZDĘGA 

Kontakt: tel. 607595344 e-mail: 

bzdega@wp.pl 

 

KATARZYNA SMÓŁKA 

Kontakt: tel. 501670762  

e-mail: katarzynkasmolka@gmail.com 

 

EWELINA NAZIMEK BĄBA 

Kontakt: tel. 660428460 

e-mail: mikron8@wp.pl 

 

BEATA MARKIEWICZ 

Kontakt: tel. 501139384  

e-mail: gemanata@onet.eu  
 

 

MACIEJ SZYMANIK 

Kontakt: tel. 795-938-224 

e-mail: matias@go2.pl 

 

 

ZESPÓŁ DS. TREC PTTK   

PRZY  KOMISJI NIZINNEJ TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ 

 

PRZEWODNICZĄCY: INGA KLAYBOR- ROMAŃSKA 

 

Kontakt: tel. 509 931 439 

e-mail: kurkingi@poczta.onet.pl 

 

ANNA KOSTKA 

Kontakt: tel. 660 850 917 

e-mail: ranchopozosi@gmail.com 

 

SŁAWONIR NAFALSKI 

Kontakt: tel. 600 079 049 

e-mail: slawek@pajtunskimlyn.pl 

 

 

INFORMACJE O TREC PTTK: 
www.trec.pttk.pl 

facebook : trec pttk 

E-MAIL: poczta@trec.pttk.pl 
 

mailto:furiosowestern@poczta.onet.pl
mailto:rstoj@o2.pl
mailto:lindo@poczta.onet.pl
mailto:bzdega@wp.pl
mailto:katarzynkasmolka@gmail.com
mailto:mikron8@wp.pl
mailto:gemanata@onet.eu
mailto:matias@go2.pl
mailto:kurkingi@poczta.onet.pl
mailto:slawek@pajtunskimlyn.pl
http://www.trec.pttk.pl/
mailto:poczta@trec.pttk.pl
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

 

1. Koń jest najwyższym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich. 

 

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, 

organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych. 

 

 

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie 

i dobro konia. 

 

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć 

miejsce zawsze i wszędzie. 

 

 

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, 

pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt. 

 

6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na 

temat treningu i opieki nad koniem. 

 

 

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane 

w sposób nie umniejszający dobra konia. 

 

8. Koń  jest istota żywa i nie może być poddawany metodom treningu i jazdy uznawanych 

przez Międzynarodową Federacje Jeździecką  za brutalne. 

 

 

9. Przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i zawodów, bez 

względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być stale 

monitorowane i weryfikowane pod względem dobra konia.  
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KODEKS ETYKI SĘDZIÓW TREC PTTK 

 

1. Sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem 

obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów w kontaktach międzyludzkich. Sędzia 

przestrzega najwyższych standardów moralnych podczas pełnienia swoich obowiązków jak i 

poza czasem ich pełnienia.  

2. Sędziemu nie wolno wykorzystać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu 

wspierania interesu własnego lub innych osób.  

3. Sędzia powinien unikać kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami, 

organizacjami lub grupami nieformalnymi, jeżeli kontakty te mogłyby wzbudzać wątpliwości 

co do bezstronnego wykonywania swoich obowiązków, bądź podważać prestiż i zaufanie do 

urzędu sędziowskiego.  

4. Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub 

osłabić zaufanie do jego bezstronności.  

5. Sędziemu nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny bezpośrednio lub 

pośrednio wywarł wpływ na jego postępowanie lub osąd. W szczególności sędziemu nie 

wolno dopuścić, aby wpływ na jego postępowanie lub osąd wywierały związki rodzinne, 

towarzyskie, przekonania polityczne, religijne bądź światopoglądowe. Sędzia nie ulega 

naciskom opinii publicznej ani obawie przed krytyką.  

6. Sędzia powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania się 

zasadami etyki zawodowej, a na naganne zachowania odpowiednio reagować. Sędzia ma 

obowiązek zwrócenia uwagi podkomisji ds. TREC na zachowania tego typu.  

7. Sędzia powinien zachowywać się kulturalnie wobec wszystkich osób, z którymi ma do 

czynienia w trakcie wykonywania czynności, a także wymagać podobnego postępowania oraz 

zachowania porządku i dobrych obyczajów od wszystkich osób biorących udział w zawodach.  

8. Sędzia nie może ulegać jakimkolwiek wpływom naruszającym jego niezawisłość, bez 

względu na ich źródło lub przyczynę.  

9. W razie wystąpienia okoliczności, które mogą zagrozić obiektywnemu wykonywaniu jego 

obowiązków, sędzia jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie podkomisję ds. 

TREC.  

10. Sędzia nie powinien wyrażać publicznie opinii na temat swojej pracy oraz pracy innych 

sędziów. Wyjaśnienia spraw spornych powinny odbywać się wyłącznie w gronie 

sędziowskim, bez udziału osób trzecich. W przypadku niestosowania się do powyższych 

założeń, w konkretnych przypadkach może interweniować podkomisja ds. TREC 

11. W przypadku rozstrzygania protestu, sędzia, wyjaśniając stronom kwestie proceduralne 

i podając motywy, czyni to w sposób jasny i zrozumiały.  
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REGULAMIN TREC PTTK-2017 
 

I – ORGANIZACJA 

 

VII-FAZA POR- BIEG NA         

ORIENTACJĘ 

 

Art. 1.1 – Teren i wyposażenie 

Art. 1.2- Weterynaria 

Art. 1.3- Pomiar Czasu 

 

 

ART. 7.1- Zasady ogólne 

ART. 7.2- Prędkości 

ART. 7.3- Parametry POR 

ART. 7.4- Trasa 

ART. 7.5- Ocena 

 

II- ZAWODY   VIII- FAZA MA-KONTROLA TEMPA 

 

ART. 2.1 –Ogólne 

ART. 2.2 –Poziomy zawodów TREC 

PTTK 

ART. 2.3 –Ranga zawodów 

ART. 2.4 –Ranking TREC PTTK 

 

 

 

Art. 8.1- Zasady Ogólne 

Art. 8.2-Ocena 

Art. 8.3-Sędziowanie 

 

III- KOMISJE SĘDZIOWSKIE 

 

Art. 3.1 – Skład Komisji Sędziowskiej  

 

 I X FAZA PTV-TRASA Z 

PRZESZKODAMI 

 

Art. 9.1- Zasady Ogólne i parametry 

Art. 9.2-Przejście Trasy 

Art. 9.3-Linia Startu-Linia Mety 

Art. 9.4-Trasa 

Art. 9.5-Przeszkody 

Art. 9.6-Chody 

Art. 9.7-Ocena 

Art. 9.8-Definicje 

Art. 9.9-Czas 

Art.9.10-Rezygnacja z próby pokonania 

przeszkody 

IV- ZAWODNICY 

 

Art.4.1- Ogólne zasady startu 

Art. 4.2 Specjalne warunki dla juniorów 

Art. 4.3- Ubiór 

Art. 4.4- Metody komunikacji                                                                                                        

 

V- KONIE X- ELIMINACJA I DYSKWALIFIKACJA 

 

Art. 5.1- Wymagania uczestnictwa dla koni 

Art. 5.2- Rząd i wyposażenie 

Art. 5.3 – Kucie 

 

 

Art. 10.1- Eliminacja 

Art. 10.2- Dyskwalifikacja 

 

VI- SZCZEGÓŁY ZAWODÓW XI- PROTESTY 

 

Art. 6.1- Czas trwania zawodów 

Art. 6.2- Numery startowe 

Art. 6.3- Kontrola weterynaryjna 

Art. 6.4- Kontrola sprzętu 

Art. 6.5-Ogłoszenie wyników 

Art. 6.6- Punktacja dla faz 

 

 

Art. 11.1- Wątpliwości techniczne 

Art. 11.2- Protesty 

Art. 11.3- Raporty 

 

 

XII- MIEJSCA/DEKORACJA 

 

Art. 12.1- Miejsca 

Art. 12.2- Dekoracja 

 

XIII- DOKUMENTY-FORMULARZE 
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Co to jest TREC? 

 

TREC (Techniques de Randonnée Equestre de Compétition), czyli Wszechstronny 

Konkurs Konia Turystycznego, wywodzi się z Francji. Dyscyplina koncertuje się na 

zweryfikowaniu umiejętności jeździeckich, niezbędnych podczas jazdy w terenie. Poza Francją 

– kolebką TREC, konkurencja ta jest znana i rozgrywana w innych krajach europejskich m.in.: 

w Anglii, Austrii, Hiszpanii czy w Belgii, ale również na innych kontynentach: USA, Kanada, 

RPA, Australia. 

Organizacją międzynarodową prowadzącą TREC jest FITE (International Federation of 

Equestrian Tourism). 

W Polsce dyscyplina znana jest od 2011, kiedy z inicjatywy Aleksandra Jarmuły (Członek 

Komisji GTJ PTTK) powołano do życia Podkomisję GTJ ds. TREC PTTK odpowiedzialną za: 

 

1. Regulamin TREC PTTK. 

2. Promocję zawodów (informacja w kalendarzu imprez na stronie www.trec.pttk.pl, 

na facebook’u TREC PTTK, publikacje i inne działania promocyjne). 

3. Szkolenie organizatorów i sędziów TREC PTTK. 

4. Weryfikację uprawnień sędziowskich. 

5. Wsparcie merytoryczne dla sędziów i organizatorów TREC PTTK. 

6. Koordynację rozgrywanych zawodów. 

7. Rozwój dyscypliny w Polsce.  

 

Kontakty do osób odpowiedzialnych zawiera załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

TREC PTTK rozgrywany jest w trakcie dwóch dni i składa się z trzech faz: 

1 dzień: Bieg na orientację (maksymalnie 240 pkt) 

2 dzień: Kontrola tempa (maksymalnie 60 pkt) oraz Próba terenowa (maksymalnie 160 pkt) 

Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów: 460 pkt. 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

 

PTTK jest wyłączną organizacją zarządzającą konkurencją TREC PTTK na terenie Polski. 

 

Zawody TREC PTTK są otwarte dla wszystkich jeźdźców.  

Celem zawodów jest propagowanie turystyki jeździeckiej oraz pokazanie wszechstronności 

pary jeździec-koń w pokonywaniu różnorodnych przeszkód.  

 

Zawody TREC PTTK składają się z trzech faz: 

 

- faza POR (Bieg na orientację) 

- faza MA (Kontrola tempa) 

- faza PTV (Próba terenowa) 
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I – ORGANIZACJA 
 

Art. 1.1 – Teren i wyposażenie 

 

Komitet organizacyjny musi zapewnić: 

 

- bezpieczne miejsce dla koni, 

- strefę kontroli weterynaryjnej, 

- miejsce prezentacji przebiegu zawodów, 

- pokój odpraw (czytanie map), 

- zatwierdzony POR (Bieg na orientację) - bezpieczny, 

- strefa rozgrzewki dla fazy MA (Kontrola tempa)  

- strefa rozgrzewki dla fazy PTV (Próba Terenowa) z możliwością najazdu na co najmniej jedną 

przeszkodę. 

- tor do przeprowadzenia fazy MA, 

- trasa PTV wykonana zgodnie z wymaganiami technicznymi, 

- dla zawodników musi być udostępnione jedno lub więcej miejsc umożliwiających pojenie 

koni. 

 

Zaprezentowana lista przedstawia minimalne wymagania i może być rozszerzona według 

indywidualnych warunków organizacji poszczególnych zawodów. 

 

Art. 1.2 – Weterynaria 

 

Komitet organizacyjny wyznacza lekarza weterynarii zawodów i deleguje komisję asystującą 

przy przeglądach weterynaryjnych. 

Przegląd weterynaryjny odbywa się na równej powierzchni (bez pochyłości), o odpowiednim 

podłożu, po linii prostej. 

Oprócz kontroli weterynaryjnej w trakcie przebiegu POR, należy także przeprowadzić kontrolę 

w pobliżu stajni.  

Na przeglądzie weterynaryjnym konia można zaprezentować w ogłowiu wędzidłowym lub 

w kantarze. Konie trudne i ogiery muszą być prezentowane w ogłowiu wędzidłowym. 

 

Art. 1.3 –  Pomiar Czasu 

 

Pomiar Czasu jest zapewniony przez Komitet Organizacyjny 

 

II- ZAWODY 

 

 

Art. 2.1 –Ogólne 

Wszystkie zawody organizowane pod patronatem PTTK, muszą być przeprowadzone zgodnie 

z regulaminem TREC PTTK. 

 

 

Wszystkie Zawody TREC PTTK powinny być wpisane w kalendarz zawodów na dany rok 

i zgłoszone do Podkomisji GTJ PTTK ds. TREC, najpóźniej do końca lutego danego roku 

kalendarzowego. Jeżeli organizator zaplanował zawody TREC PTTK później niż do końca 

lutego w danym sezonie , musi zgłosić zawody do kalendarza co najmniej na 8 tygodni przed 

terminem zawodów.  Zawody zgłaszamy na specjalnym formularzu zgłoszenia. Po zawodach 

organizator zobowiązany jest do przesłania raportu z zawodów do podkomisji TREC PTTK w 

terminie do trzech dni od zakończenia zawodów (najlepiej w dniu zakończenia zawodów). 

Formularz zgłoszeniowy i raport z zawodów są dostępne w zakładce „dokumenty” na stronie 

www.trec.pttk.pl 

http://www.trec.pttk.pl/


 8 

 

 

Art.2.2 –Poziomy zawodów TREC PTTK  

 

Zawody podzielone są na 3 poziomy różniące się stopniem trudności. 

 

 Poziom 1 - w nazwie zawodów  jedna gwiazdka (*) 

 Poziom 2 - w nazwie zawodów  dwie gwiazdki (**) 

 Poziom 3 - w nazwie zawodów  trzy  gwiazdki (***) 

 

Art.2.3- Ranga zawodów 

 

 

 Zawody TREC PTTK – mogą być rozgrywane jako zawody o poziomie trudności 1 lub 2 w 

zależności od wyboru organizatora. Poziom trudności zawodów musi być oznaczony 

w nazwie zawodów. 

 Mistrzostwa Regionalne – muszą być rozgrywane jako zawody o poziomie trudności 2 i mogą 

mieć formułę otwartą lub zamkniętą. 

 Mistrzostwa Regionalne Otwarte są dostępne dla wszystkich zawodników. 

 Mistrzostwa Regionalne Zamknięte są dostępne tylko dla zawodników z danego 

regionu. 

 Mistrzostwa Polski Seniorów- muszą być rozgrywane jako zawody  

o poziomie trudności 3. 

 Mistrzostwa Polski Juniorów- muszą być rozgrywane jako zawody  

o poziomie trudności 2. 

 

Art.2.3 –Ranking TREC PTTK  

 

Do rankingu uwzględniani są tylko zawodnicy posiadający brązową jeździecką odznakę 

turystyczną. 

Organizator zawodów jest zobligowany do zapisania nr książeczek/odznak potwierdzających 

posiadanie brązowej odznaki turystycznej przez zawodnika, oraz do przesłania tych informacji, 

wraz z punktacją zawodników, do osoby odpowiedzialnej za ranking wyznaczonej przez 

podkomisję GTJ PTTK ds. TREC PTTK (raport z zawodów) 

Ranking prowadzony jest w oparciu o sumę punktów uzyskanych w poszczególnych zawodach 

w danym roku kalendarzowym. W rankingu podawana jest suma uzyskanych punktów i liczba 

startów. 

Ranking będzie aktualizowany po każdych zawodach, a końcowe wyniki i zwycięzca ogłoszone 

po zakończeniu ostatnich zawodów w sezonie. Dekoracja zwycięzców rankingu będzie miała 

miejsce na sejmiku Przodowników Górskiej Turystyki Jeździeckiej. 

 

III- KOMISJE SĘDZIOWSKIE 
 

Art. 3.1 – Skład Komisji Sędziowskiej dla zawodów TREC PTTK 

Osoby wchodzące w skład Komisji Sędziowskich obsługujących zawody są proponowane przez 

Komitet organizacyjny zawodów z listy sędziów zatwierdzonych przez Podkomisję GTJ PTTK 

ds. TREC na dany rok (z wyłączeniem lekarzy weterynarii). Sędzią Głównym zawodów może 

być sędzia zatwierdzony przez Podkomisję ds. TREC i wyszczególniony na liście sędziów 

głównych. Wszystkie aktualne listy sędziów są umieszczone na stronie www.trec.pttk.pl. 

Komisarz Zawodów, na wniosek organizatora, musi być wyznaczony przez Podkomisję GTJ 

http://www.trec.pttk.pl/
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PTTK ds. TREC. Decyzje Komisji Sędziowskiej są podejmowane większością głosów, przy 

czym Sędzia Główny ma głos decydujący. 

 

 

A- KOMISJA SĘDZIOWSKA 

 

1. Członkowie: 

- komisarz zawodów (dotyczy tylko zawodów rangi Mistrzostw Regionalnych i Mistrzostw 

Polski ) 

- sędzia główny 

- sędziowie pomocniczy 

- lekarz weterynarii 

- delegat techniczny 

 

2. Zadania: 

- zagwarantować zastosowanie regulaminów, 

- przyjmować i rozstrzygać skargi, 

- zatwierdzać wyniki każdej fazy i wynik końcowy. 

 

W przypadku wystąpienia okoliczności niezawartych w liście powyżej, a adresowanych do 

Komisji Sędziowskiej, Komisja jest upoważniona do podjęcia decyzji w oparciu o powszechne 

znaczenie reguły „fair play”.  Decyzja Komisji Sędziowskiej jest ostateczna. 

 

B- DELEGAT TECHNICZNY 

 

Funkcje Delegata Technicznego może pełnić Sędzia Główny zawodów lub inny sędzia z listy 

sędziów TREC PTTK. 

Delegat Techniczny zajmuje się uwarunkowaniami technicznymi (tj. jest odpowiedzialny za 

sprawdzenie poprawności organizacji zawodów, bezpieczeństwa i zgodności z regulaminami).  

 

C- Sędziowie 

 

Sędzią Głównym nie może być osoba spokrewniona z zawodnikiem lub jego trener. 

 

      D- osoby odpowiedzialne za Pomiar Czasu. 

 

Podlegają bezpośrednio władzy Sędziego Głównego, są powoływani do obsługi faz: 

- Kontrola Tempa (MA), 

- Próba terenowa (PTV). 

 

     E – Komisarz Zawodów 

 

Jest odpowiedzialny za: 

- nadzór nad pracą komisji sędziowskiej 

- nadzór nad organizacją mistrzostw 

 

 

 

IV- ZAWODNICY 
 

 

Art.4.1- Ogólne zasady startu 
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Zgłoszenia zawodników na zawody TREC PTTK dokonuje się wg regulaminu zawodów 

poszczególnych organizatorów. Zawodnik musi mieć ukończone minimum 14 lat w roku 

odbywania zawodów. 

 

 

Seniorzy 

Jeźdźcy którzy ukończyli 18 rok życia na dzień rozpoczęcia zawodów. 

 

Juniorzy 

Zawodnik, startujący jako młody jeździec, musi mieć ukończone minimum 14 lat w roku 

odbywania zawodów i nie może być starszy niż 18 lat w dniu rozpoczęcia zawodów. 

 

Art.4.2-Specjalne warunki dla juniorów 

 

Juniorzy fazę POR jadą w towarzystwie osoby pełnoletniej, natomiast kolejne dwie fazy (MA i 

PTV) jadą sami. 

Osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start 

w zawodach. Junior nie może startować na ogierze. 

  

Art. 4.3- Ubiór 

 

Wymagany jest odpowiedni strój. 

Wymagany jest obowiązkowo jeździecki kask ochronny, który muszą nosić wszyscy 

zawodnicy, podczas każdej fazy zawodów, na wszystkich odcinkach, podczas każdej 

konkurencji, ilekroć dosiadają konia podczas trwania zawodów. Dopuszczalne jest używanie 

butów z protektorem pod warunkiem, że stopka strzemienia nie jest wyposażona w gumową 

wkładkę. Komisja Sędziowska ma prawo nie dopuścić do startu zawodnika w niewłaściwym 

lub źle dopasowanym sprzęcie. 

 

Art. 4.4- Metody komunikacji 

 

Każdy zawodnik, który ze względów bezpieczeństwa chce mieć przy sobie telefon komórkowy, 

GPS, radio, walkie-talkie, itd., musi zgłosić sędziemu przed startem POR, przed wejściem do 

pokoju odpraw (czytanie map). Urządzenie zostaje zapieczętowane przez Komisję Sędziowską 

w specjalnym opakowaniu, a następnie zwrócone zawodnikowi. Zawodnik może go użyć 

w warunkach wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. 

 

 

V- KONIE 
 

 

Art. 5.1- Wymagania uczestnictwa dla koni 

 

Konie biorące udział w zawodach muszą: 

- mieć ukończone 4 lata 

- posiadać odpowiedni dokument identyfikacyjny (paszport). 

-każdy koń musi posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie: 

 

   1.    Wszystkie konie, które będą uczestniczyć w zawodach organizowanych zgodnie 

z przepisami TREC PTTK muszą otrzymać wprowadzające szczepienie bazowe, które obejmuje 

dwa szczepienia w odstępie minimalnym 21 dni a maksymalnym 92 dni, po którym następuje 

trzecie szczepienie w odstępie 6 –ciu miesięcy +21 dni od dnia drugiego szczepienia bazowego. 

Później konie powinny otrzymać coroczną dawkę w okresie do 12 miesięcy od ostatniego 

szczepienia. 
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   2.    Szczepienie nie może być wykonane później niż 7 dni przed dniem przyjazdu na zawody. 

   3.    Jeżeli wpisy dotyczące szczepień przeciwko grypie są wprowadzane do nowego paszportu 

lub duplikatu, a historia szczepienia jest wiarygodna i bardzo długa, lekarz weterynarii 

wypełniający diagram i dokonujący opisu może użyć specjalnego zwrotu: „Historia szczepienia 

konia opisanego w tym paszporcie jest prawidłowa. Ostatnie szczepienie dnia:………… Podpis, 

data, pieczątka taka sama jak pod diagramem „ 

 

Za kontrolę aktualności szczepień odpowiada Organizator i Biuro Zawodów. 

 

Art. 5.2- Rząd i wyposażenie 

 

Rząd musi pasować do konia i do rodzaju zawodów. 

Siodła damskie nie są dozwolone. 

Wszystkie fazy należy pokonywać w tym samym rzędzie lub w identycznym rzędzie, z użyciem 

lub bez wędzidła, to samo siodło i te same wodze. 

Wymagane jest użycie tych samych sakw podczas całego przebiegu fazy POR. Sakwy mogą 

być zdemontowane dla faz Kontrola Tempa (MA) i PTV. 

Można użyć dowolnego wędzidła, również dozwolony jest start przy użyciu hakamore lub 

innego ogłowia bezwędzidłowego. Konie trudne i ogiery muszą startować w ogłowiu 

wędzidłowym. Pomoce treningowe: niedozwolone są sztywne wytoki. 

 

Dla fazy POR- zawodnik musi być wyposażony w ekwipunek niezbędny do pokonania trasy 

jednodniowej jak również do jazdy nocnej: 

 

- kantar, uwiąz, 

- lampa elektryczna i odblaski-, aby być widocznym od tyłu lub latarka z białym światłem 

z przodu i czerwonym światłem z tyłu lub jakiekolwiek inne stosowne urządzenie obowiązujące 

w kraju organizatora, 

- kopystka, 

- dokumenty indentyfikacyjne jeźdźca i konia (kopie, ksero – jeżeli jest dopuszczone w danym 

kraju), 

- kompas, 

- zegarek inny niż w telefonie komórkowym (telefon komórkowy zostanie zapieczętowany 

w trakcie fazy POR), 

- apteczka pierwszej pomocy musi zawierać: 

* koc termoizolacyjny (folia NRC) 

* jednorazowe rękawiczki 

* 6 sterylnych kompresów 

* 1 parę okrągło zakończonych nożyczek  

* 1 bandaż elastyczny o szerokości około 10 cm 

* płyn do dezynfekcji 

* zabronione są preparaty podawane w formie zastrzyku.  

 

Sprzęt przeznaczony do pakowania (sakwy, torby itp.) musi być dopasowany. W każdym 

punkcie fazy POR sędzia może sprawdzić, czy jeździec ma nadal wszystkie przedmioty 

deklarowane i zapisane na liście przed startem. 

 

Rząd może być sprawdzony w każdym punkcie zawodów. Siodło musi być ostemplowane, lub 

inaczej zaznaczone, w celu identyfikacji przez Komisję Sędziowską, przed rozpoczęciem 

pierwszej fazy. 

 

Art. 5.3 –Kucie 

 

Konie niekute mogą startować w zawodach boso. 
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Pierwsza kontrola weterynaryjna odnotowuje, czy koń jest okuty czy bosy. 

Koń, który zgubi podkowę podczas fazy POR, musi być ponownie okuty, lub w inny sposób 

zabezpieczony (buty), przed zezwoleniem na kontynuację startu. Dla fazy POR, konie są 

prezentowane na wstępnej kontroli weterynaryjnej i/lub kontroli sprzętu łącznie z kuciem 

(podkowami) i stan kopyt jest również sprawdzany podczas trwania całej fazy. Konie noszące 

buty mogą startować w pozostałych fazach w butach lub na bosaka. 

 

 

VI- SZCZEGÓŁY ZAWODÓW 
 

Art. 6.1- Czas trwania zawodów 

 

Zawody o poziomie trudności 2 i 3 (Zawody TREC PTTK **, Zawody TREC PTTK ***) muszą 

być zorganizowane przynajmniej w ciągu dwóch dni. Zawody o poziomie trudności 1 (Zawody 

TREC PTTK*) mogą być zorganizowane w trybie jednodniowym lub dwudniowym. O trybie 

rozegrania zawodów o poziomie trudności 1 (Zawodów TREC PTTK *) decyduje Komitet 

Organizacyjny. 

Kolejność faz jest określona przez Komitet Organizacyjny. Jedynym warunkiem jest, że fazy 

POR i PTV muszą być rozgrywane w innym dniu w przypadku zawodów dwudniowych. 

Godziny rozpoczęcia każdej z trzech faz muszą być zakomunikowane zawodnikom najdalej 

wieczorem dnia poprzedzającego rozpoczęcie pierwszej fazy. 

Kolejność startów jest taka sama dla wszystkich faz. 

 

Art. 6.2- Numery startowe 

 

Kolejność startów musi być zgodna z numerami na kamizelkach. 

Każdy zawodnik nosi kamizelkę z numerem startowym zgodnym z kolejnością startów. Numery 

startowe mają być widoczne na plecach i na piersi zawodników. 

 

Art. 6.3-Kontrola weterynaryjna.  

 

* Pierwsza kontrola weterynaryjna odbywa się przed startem zawodów, najlepiej na dzień przed 

zawodami. 

*Lekarz weterynarii zawodów sprawdza kondycję konia na starcie, w określonych punktach 

kontrolnych (nieobligatoryjnie) i na mecie. Może zadecydować o czasowym zatrzymaniu konia 

lub o definitywnym wycofaniu i jego decyzja jest ostateczna. 

* W przypadku kontroli weterynaryjnej na trasie POR , badanie konia rozpoczyna się po 15 

minutach od przybycia do punktu kontroli weterynaryjnej. 

*W ciągu maksymalnie pół godziny po ukończeniu przez zawodnika fazy POR, koń podlega 

kontroli weterynaryjnej. Kontrola jest przeprowadzana w specjalnie wyznaczonym miejscu.   

Zawodnikowi może towarzyszyć najwyżej jedna osoba. 

*W celu przygotowywania do kolejnych faz, ostateczna kontrola kopyt koni (ilości podków itp.) 

ma miejsce przed fazą Kontrola tempa  

 *Komisja Sędziowska może zarządzić kontrolę weterynaryjną w dowolnej chwili podczas 

trwania trzech faz zawodów. 

 

Procedury monitorowania tętna:  

 

*tętno jest monitorowane przed innymi testami: badanie konia rozpoczyna się po 15 minutach 

od przybycia do punktu kontroli weterynaryjnej. 

*tętno musi być poniżej 64 uderzeń na minutę. 

* Jeżeli tętno konia przekroczy 64 uderzenia na minutę, koń zostanie zatrzymany i ponownie 

przebadany co 5 minut najwyżej trzykrotnie. 
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* Jeżeli 30 minut po przybyciu do punktu kontroli weterynaryjnej tętno nadal będzie 

przekraczało 64 uderzenia na minutę, koń zostanie eliminowany z fazy. 

 

Procedury sprawdzania kulawizny: 

 Kłus po linii prostej na dystansie maksimum 20 metrów w naturalnej pozycji. 

 Każdy koń z wyraźną nieregularnością sekwencji ruchu zostanie eliminowany 

z zawodów. 

 

 

Procedury sprawdzania metabolizmu: 

 

Ocena pozostawiona w gestii lekarza weterynarii zawodów.  

 

Art 6.4- Kontrola sprzętu. 

Kontrola sprzętu ma miejsce na starcie fazy POR i dodatkowo podczas trwania fazy. Sprawdza 

się czy zawodnik posiada wymagany sprzęt (wymieniony w art. 5.2).  Sakwy, torby itd. 

przeznaczone to transportu wymaganego sprzętu muszą być dopasowane. 

 

Art. 6.5- Ogłoszenie wyników. 

Wyniki poszczególnych faz należy ogłosić na tablicy ogłoszeń jak najszybciej po ich obliczeniu 

w dniu przebiegu fazy.  

 

Art. 6.6- Punktacja dla faz 

 

  Poziom 1 Poziom 2 Poziom3 

faza POR 240 240 240 

faza MA 60 60 60 

faza PTV 120 160 160 

Maksymalna suma możliwa do uzyskania we wszystkich 

fazach 420 460 460 

   

   

   

  

VII- FAZA POR-BIEG NA ORIENTACJĘ 
 

Art. 7.1-ZASADY OGÓLNE 

 

Głównym celem POR jest przejechanie przez zawodnika wyznaczonej trasy z określoną 

prędkością. Faza POR może być zorganizowana jako jedna lub dwie trasy do przejechania 

w czasie mniej niż 12h. 

Start pierwszego zawodnika nie może nastąpić przed wschodem słońca. 

Idealny czas dla POR musi być skalkulowany tak, aby ostatni zawodnik startujący mógł 

powrócić z trasy przed zmierzchem. 

Każdy zawodnik otrzymuję kartę przejazdu, wymaganą na każdym punkcie kontrolnym. 

W czasie pokonywania trasy zawodnik może posiadać wyłącznie materiały topograficzne 

dostarczone przez organizatora. 

W trakcie wstępnej kontroli weterynaryjnej i kontroli sprzętu, stan kopyt konia (okuty lub bosy), 

zatwierdzony jest jako obowiązujący podczas trwania całej fazy. 

Jakakolwiek pomoc zawodnikom, z wyjątkiem sytuacji niebezpiecznych, jest zabroniona. 

Komunikacja słowna pomiędzy zawodnikami podczas przebiegu trasy POR nie jest uważana za 

pomoc w znalezieniu właściwej drogi. 
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Trasa POR musi zawierać utrudnienia skutkujące problemami w orientacji i wymagające 

podjęcia decyzji w wyborze sposobu pokonania danego terenu. 

W przypadku dużej liczby uczestników, jeżeli zaistnieje możliwość zbyt późnego startu pewnej 

grupy zawodników, można usunąć punkt kontrolny z projektowanej trasy POR przed pierwszym 

startem po uzgodnieniu z Komisją Sędziowską i formalnej zgodzie Sędziego Głównego. 

Wyniki fazy POR są prezentowane na tablicy ogłoszeń razem z mapą sędziowską, na której jest 

zaznaczona trasa i punkty kontrolne. 

 

Art. 7.2-Prędkości 

 

Prędkości na wszystkich etapach POR są narzucone. 

Wynik każdego zawodnika jest obliczany na zasadzie różnicy pomiędzy czasem rzeczywistym, 

jaki zajmie mu pokonanie trasy, mierzonym na punktach kontrolnych, a optymalnym czasem, 

skalkulowanym według narzuconych prędkości na danym dystansie. 

 

Optymalne prędkości dla każdego etapu i przeciętne prędkości dla fazy POR 

 

SEKCJA PRĘDKOŚCI DLA 

ETAPU 

ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ 

Seniorzy 6 do 12km/h 8 do 9km/h 

Juniorzy 6 do 12km/h 8 do 9km/h 

W terenie górzystym, o znaczących różnicach poziomu terenu i stromych nachyleniach, osoba 

projektująca trasę POR, za zgodą Delegata Technicznego, może obniżyć wymagane prędkości 

dla etapu poniżej 6 km/h. 

 

Optymalne prędkości są: 

 

- przedstawione na karcie przejazdu, 

- sędzia pomocniczy informuje zawodnika o optymalnej prędkości na początku odpoczynku 

pomiędzy etapami, 

- stałe podczas całego etapu, 

- określone przez organizatora, a zawierające się w przedziale 6 a 12km/h, 

- organizator nie może nakazać dwóch takich samych prędkości w następujących po sobie 

etapach. 

 

Art. 7.3-Parametry POR 

 

Parametry POR Seniorzy i Juniorzy 

  Poziom 1  Poziom 2 Poziom 3  

DYSTANS DZIENNY POR  15-20 km 20-30km 30-45km 

MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW  KONTROLI 

NA ETAPACH+ START/META 
2 3 5 

START W POR grupa grupa/indywidualnie* 

grupa 

max.2osoby/ 

indywidualnie* 

    
*- Decyzja zawodnika    

 

Dystanse mierzone na mapie przez Komisję Sędziowską są ostateczne (jedyne brane pod 

uwagę). 
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Art. 7.4-Trasa 

 

Trasa jest przekazana zawodnikom na mapie topograficznej o skali  od 1/25 000 do 1/50 000. 

Mapa musi być kolorowa. Trasa musi być wyznaczona na mapie przykładowej, z której 

zawodnicy przerysowują trasę na identyczne mapy dostarczone przez organizatora.  Pewne 

etapy trasy mogą być do przejechania z kompasem lub tylko z wytycznymi mapy, aż do punktu 

spotkania, który niekoniecznie musi być punktem kontrolnym. W celu podniesienia stopnia 

trudności organizator może na niektórych odcinkach trasy narzucić obowiązek pokonania trasy 

z użyciem tylko i wyłącznie samego kompasu lub opierając się tylko na mapie. 

30 minut przed startem zawodnicy mają czas na zapoznanie się z trasą, przerysowanie na mapy 

(pokój czytania map). 

Mapy przekazane zawodnikom muszą być topograficzne (z zaznaczonymi poziomicami) i  w 

wymaganej skali.  

 

A-linia startu 

 

Musi być znana zawodnikom i położona niedaleko pokoju odpraw. Jest zaznaczona czerwoną 

i białą flagą. 

Prędkość i czas optymalny całej trasy są wypisane na tablicy w pokoju odpraw. 

 

B-punkty kontroli na etapach 

 

Zawodnicy nie znają ani liczby, ani pozycji punktów kontroli. Ich zadaniem jest precyzyjne 

przejechanie wyznaczonej na mapie trasy z określoną prędkością i w określonym czasie. Czas 

dla etapu jest mierzony na całym odcinku trasy i liczony jest od momentu przekroczenia linii 

startu przez przednią prowadzącą nogę konia do momentu przekroczenia linii mety przez 

przednią prowadzącą nogę konia. Linia startu i mety musi być oznakowana przepisowymi 

flagami. W polu widzenia punktu kontroli, zawodnicy muszą podążać bezpośrednio do punktu 

kontroli, bez odbiegania od wyznaczonej trasy i bez zatrzymywania się. 

Sędziom pomocniczym nie wolno informować zawodników, kto jest najlepszy na dystansie 

i wyrażać swoich opinii na temat zawodów. 

 

 

 

C-punkty kontroli na etapach z zatrzymaniem. 

 

 

Na każdym punkcie kontroli musi być narzucony postój pomiędzy 5 do 10 minut. Postój może 

być wydłużony do 15 minut w przypadku kontroli weterynaryjnej lub kontroli sprzętu na 

punkcie. 

Sędziowie pomocniczy są zobowiązani do kontroli kopyt (okucia, butów itp.) każdego konia. 

Na punktach kontroli sędziowie pomocniczy muszą wystartować zawodników zgodnie 

z interwałem czasowym, ustalonym po opuszczeniu pokoju odpraw. 

Sędzia pomocniczy może zmienić czas postoju w zależności od warunków panujących na trasie, 

w szczególności, aby zapobiec spotkaniu zawodników na trasie. 

Czas postoju zawodnika jest neutralny i nie jest brany pod uwagę przy przeliczaniu wyniku. 

 

 

 

D-punkty kontroli na trasie 

 

 

Projektant trasy może też zaplanować punkty kontroli na trasie ( lub bilet) 
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Fakt obecności zawodnika na punkcie kontroli trasy musi być potwierdzony przez kontrolera 

i musi zostać odnotowany na jeden z poniższych sposobów: 

 

- wpis w karcie przejazdu, 

 

- wręczenie biletu, 

 

- użycie znaczników (np. pieczątka) w biegu na orientację, 

 

- lub jakikolwiek inny sposób o którym zawodnicy zostali poinformowani przed rozpoczęciem 

fazy. 

 

Zalecane jest użycie biletu, kiedy różni zawodnicy pokonują różne trasy (np. numery 

nieparzyste i numery parzyste), na części etapu pomiędzy dwoma normalnymi punktami 

kontrolnymi. 

Zawodnicy nie są zobowiązani do zatrzymania się na punkcie kontroli na trasie chyba, że jest 

to wymagane do uznania ich przejazdu za zaliczone lub ma to na celu przywrócenie odstępów 

pomiędzy zawodnikami. 

 

 

E-punkt kontroli linii mety 

 

 

Zawodnicy nie są powiadomieni o pozycji tego punktu. Może być on zlokalizowany 

w dowolnym punkcie wzdłuż trasy. Karty przejazdu i inna dokumentacja z przejazdu trasy POR 

(np. bilety) są oddawane sędziom pomocniczym, którzy informują zawodników o miejscu i 

czasie obowiązkowej kontroli weterynaryjnej. 

 

 

 

F-punkt kontroli końca trasy 

 

 

Zawodnicy są powiadomieni o pozycji tego punktu. Z zasady jest to wejście na teren stajni lub 

kwater dla koni.  

Jeżeli zawodnik nie przejdzie punktu kontroli linii mety, czas w którym przejdzie punkt kontroli 

końca trasy pozwoli na obliczenie punktów karnych, które zostaną dodane do punktów karnych 

za nie przekroczenie punktu kontroli linii mety. 

 

 

Art. 7.5-Ocena 

 

 

Faza POR podlega ocenie poprzez odjęcie punktów karnych od optymalnej kwoty 240 punktów, 

przyznawanej każdemu zawodnikowi na starcie. Końcowy rezultat może być ujemny. 

 

 

PUNKTY 

KARNE 

ILOŚĆ PUNKTÓW        

CZAS * 1 punkt - za minutę opóźnienia lub przyspieszenia w stosunku 

do czasu optymalnego: czas rzeczywisty jest zaokrąglany w dół, 

do najbliższej minuty. 
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* W etapach z dowolnym wyborem trasy przejazdu: od punktu 

do punktu, współrzędne itp.…. Wyznaczony czas może być 

albo optymalny albo maksymalny. 

* W przypadku podanego czasu maksymalnego, punkty karne 

zostają przyznane tylko w przypadku przekroczenia czasu. 

 

ETAP * 2 punkty - za każdą część zgubionego sprzętu, maksymalnie 

można przyznać 10 punktów karnych w przypadku, kiedy 

zauważono utratę sprzętu wykazanego na liście na starcie. 

* 2 punkty - za każdą  brakującą część ekwipunku z listy 

wymaganej w art.5.2 (kantar, uwiąż, kopystka itd.), 

maksymalnie można przyznać 10 punktów karnych. 

* 30 punktów - za przybycie trasą inną, niż wymagana. 

* 30 punktów - za przejechanie z mapą etapu, na którym 

wymagana jest orientacja wyłącznie przy pomocy kompasu. 

* 50 punktów - za ominięcie punktu kontrolnego na etapie. 

W przypadku ominięcia punktu kontrolnego, dwa następujące 

po sobie etapy uważane są za jeden etap do pokonania, 

z prędkością określoną dla pierwszego z tych dwóch etapów. 

* 30 punktów - za brak kontroli na punkcie kontrolnym na trasie 

(brak wpisu w karcie przejazdu, nieodebrany bilet etc.). 

* 30 punktów - za kontrolę poza trasą 

* 30 punktów za  brak  ruchu naprzód w polu widzenia sędziego 

znajdującego się w punkcie kontroli (zatrzymanie, kluczenie, 

etc. W celu uzyskania lepszego czasu) 

 

* zmiana chodu jest dozwolona 

* każdy zawodnik, który nie opuści punktu kontrolnego, 

włącznie z punktem kontrolnym na linii startu, w wyznaczonym 

czasie, jest ukarany jednym punktem karnym, za każdą pełną 

minutę przekroczenia czasu.  

Na przykład: zawodnik, który opuści punkt kontrolny 4 minuty 

59 sekund po czasie otrzyma 4 punkty karne. 

Nowy czas startu zostanie podany na jego karcie przejazdu 

zgodnie z oceną karną. 

ZGUBIONA 

PODKOWA 

* 10 punktów karnych na punkcie kontrolnym za konia 

nieodpowiednio okutego  

WETERYNARIA * 5 punktów za każde 5 minut narzucone przez weterynarza 

 

Dla każdego etapu ocena jest kalkulowana niezależnie. Z tego względu, punkty karne  

przyznane na danym etapie, nie mogą być cofnięte na następnym.  

 Przykład kalkulacji punktów karnych dla czasu danego etapu: 

Dla optymalnego czasu 55’: 

Zawodnik przybył dokładnie w 54’59”- jego realny czas ( zaokrąglony do minuty) 

wyniesie 54’- otrzyma 1 punkt karny. 

Zawodnik przybył dokładnie w 55’ lub w 55’59”- jego realny czas ( zaokrąglony do 

minuty) wyniesie 55’- nie otrzyma żadnego punktu karnego. 

Zawodnik przybył dokładnie w 56’ lub w 56’59”- jego realny czas ( zaokrąglony do 

minuty) wyniesie 56’- otrzyma 1 punkt karny. 
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VIII- FAZA MA-KONTROLA TEMPA 
 

Art. 8.1- Zasady ogólne 

 

Celem tej fazy jest pokazania umiejętności jeźdźca terenowego, do prowadzenia konia jak 

najwolniejszym galopem i jak najszybszym stepem, wzdłuż wyznaczonej ścieżki. 

Pierwszy test jest przeprowadzany galopem, powrotny- stępem 

Koń przechodzi linię startu i mety w wymaganym chodzie. 

Faza zawiera dwa testy: 

 Poruszanie się wolnym galopem, wzdłuż korytarza o długości 150 metrów, 

wyznaczonego na ziemi, na poziomie gruntu, o szerokości 2 do 2,2 metra 

 Następnie poruszanie się tak szybko jak to możliwe stępem, wzdłuż korytarza długiego 

na 150 metrów, identycznego jak w pierwszym teście lub tego samego. 

 

Art. 8.2- Ocena 

 

A- Tabela ocen 

 

OCENA STĘP 
czas w 

sekundach 

GALOP 
czas w 

sekundach 

30 67 i mniej 33,8 i więcej 

29 68 33,6 

28 69 33,5 

27 70 33,3 

26 71 33,2 

25 72 33 

24 73 32,9 

23 74 32,7 

22 75 32,6             

21 76 32,4 

20 77 32,3 

19 78 32,1 

18 79 32 

17 80 31,8 

16 81 31,7 

15 82 31,5 

14 83 31,4 

13 84 31,2 

12 85 31,1 

11 86 30,9 

10 87 30,8 

9 88 30,6 

8 89 30,5 

7 90 30,3 

6 91 30,2 

5 92 30 

4 93 29,3 

3 94 28,5 

2 95 27,8 

1 96 27 

0 97 26,3 
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Jakość galopu nie jest brana pod uwagę. 

W każdej fazie testu (osobno galop, osobno stęp), zawodnik będzie punktowany oceną 0 jeżeli: 

 

* nie pozostanie w wymaganym chodzie, 

* przekroczy granicę korytarza (nawet jedną nogą), 

 

W tym przypadku granicę korytarza stanowi wewnętrzna krawędź zaznaczenia. 

Czas musi być obligatoryjnie mierzony dwoma niezależnymi stoperami lub fotokomórką 

i stoperem. 

 

 

 

Art. 8.3.-  Sędziowanie 

 

Fazę MA musi sędziować co najmniej 3 sędziów: przynajmniej 1 sędzia  na bramce start, 

przynajmniej 1 sędzia na bramce meta i jeden  na środku poza strefą korytarza. Sędziowie na 

bramkach są odpowiedzialni za pomiar czasu i obserwację zmiany chodu i przekroczenia 

granicy korytarza, sędzia środkowy jest odpowiedzialny za | obserwację zmiany chodu 

i przekroczenia granicy korytarza. Wszyscy sędziowie obserwują przejazd od początku do 

końca. |W przypadkach spornych jeżeli błąd jest zapisany na dwóch kartach ocen- jest uznawany 

za obecny. 

 

 

 

IX- FAZA PTV-TRASA Z PRZESZKODAMI 
 

Art.9.1-Zasady ogólne i parametry 

 

Parametry PTV Seniorzy i Juniorzy 

  Poziom 1  Poziom 2 Poziom 3  

ILOŚĆ PRZESZKÓD 8-12 12-16 16 

WYSOKOŚĆ PRZESZKÓD SKOKOWYCH Max 50 cm 50-70cm 70-90 cm 

 

 

Tą fazę zaplanowano, aby wykazać wysoki stopień wyszkolenia konia do jazdy terenowej: jego 

pewność siebie, odwagę, zręczność, równowagę, pewność kroku, tak samo jak poprawność 

i celowość zastosowanych przez jeźdźca pomocy, jego doświadczenie w prowadzeniu konia 

przez różnorodne naturalne przeszkody. 

Oceniana jest para jeździec-koń. 

 

 

 

Art.9.2-Przejście trasy 

 

Trasę przechodzą zawodnicy bez koni. 
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Godzina otwarcia i zamknięcia trasy, w celu jej pieszego przejścia, jest określona i ogłoszona 

przez Komisję Sędziowską. 

Start pierwszego zawodnika musi być zaplanowany co najmniej pół godziny po zamknięciu 

trasy. 

 

 

Art.9.3-Linia startu i mety 

 

Linia startu i mety musi być oznaczona flagami i znajdować się na trasie przeszkód. 

 

 

 

 

Art.9.4-Trasa 

 

 

Oznakowana trasa o długości około 1.5 do 5 km, do przejechania w oznaczonym czasie, 

z prędkością 12km/h lub mniejszą, określoną przez projektanta trasy, dla danych zawodów. 

Trasa składa się z logicznej serii do 16 przeszkód. Trasa zawiera do 16 przeszkód, naturalnych 

lub sztucznych, które można spotkać w trakcie przejażdżki terenowej i które są zamieszczone 

na liście przeszkód PTV . 

 

Trasę należy zaprezentować zawodnikom pierwszego dnia zawodów i musi zawierać: 

 

- bramki start i meta, 

- dystans, 

- maksymalny przyznany czas, 

- przeszkody: nazwa i numer, 

- sposób pokonywania: „w ręce” lub w siodle, 

- chód: stęp, kłus, galop lub dowolny. 

 

Art.9.5-Przeszkody 

 

Oznakowanie 

Przeszkody są ponumerowane od 1 do 16 i oznakowane flagami o wysokości od 1,2 metra do 2 

metrów: czerwona flaga po prawej stronie, biała po lewej i numer na tabliczce o wymiarach 

20x20cm, umieszczony na wysokości 1,2 m na słupku czerwonej flagi. Koń i jeździec razem 

muszą przejść pomiędzy flagami, które tworzą integralną część przeszkody, jako dodatek do 

innych jej cech ( wysokość, szerokość, długość itp.). 

Zawodnicy pokonują przeszkody w porządku chronologicznym 

 

Strefy Karne 

 

Określone przeszkody mogą zawierać strefy karne ( 3-5 metrów ) przed i za przeszkodą. 

Definiowanie stref karnych ma na celu określenie limitu przestrzeni, w której będą przyznawane 

punkty karne za odmowę lub upadek. 

Wejście bądź opuszczenie strefy karnej (przed lub za przeszkodą) może się odbywać 

w jakimkolwiek kierunku zgodnym z linią przebiegu trasy. 

Strefy karne są znakowane w sposób określony przez organizatora ( flagi inne niż biała lub 

czerwona, piasek, farba itp.). 

 

Znaczniki trasy przeszkody 

Wyznaczają korytarz, w którym poruszają się jeździec i koń. Materiały proponowane: piasek, 

farba, taśma itp. 
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A- Opis Przeszkód 

 

W karcie technicznej przeszkody podane są wszystkie informacje dotyczące kształtu, rozmiaru 

przeszkód i materiałów do budowy przeszkód. 

Musimy pamiętać, że wszystkie te wymiary są wykorzystywane w momencie, kiedy budujemy 

przeszkodę „od zera”. W przypadku adaptacji przeszkód naturalnych, są wykorzystywane na ile 

jest to możliwe i na ile reprezentują prawdziwą przeszkodę, bez stwarzania sytuacji 

niebezpiecznej. 

 

Wymiary dla każdej przeszkody są indywidualnie opisane w Karcie Technicznej Przeszkody. 

 

 

 

A- Lista przeszkód 

 

 

1. Niskie gałęzie 13. Wjazd konno po 

schodach 

25. Mostek przejechany 

na koniu 

2. Skarpa 14. Przeprowadzenie 

konia przez rów 

26. Wprowadzenie konia 

na pochyłość 

3. Prowadzenie konia w 

ręce 

15. Przejazd przez rów na 

koniu 

27. Wjazd na pochyłość 

4. Korytarz 16. Przekraczanie wody 28. Sprowadzenie konia 

z pochyłości 

5. Sprowadzenie konia 

z zeskokiem 

17. Żywopłot 29. Zjazd z pochyłości 

6. Zeskok przejechany na 

koniu 

18. Nieruchomość 30. Bramka 

7. Wprowadzenie konia 

z wyskokiem 

19. Nieruchomość w 

siodle 

31. Cofanie 

8. Wyskok przejechany 

na koniu 

20.Prowadzenie konia po 

literze „S” 

32. Slalom 

9. Dolina 21. Przejazd na koniu po 

literze „S” 

33. Kłoda 

10. Sprowadzenie konia 

ze schodów 

22. Dosiadanie konia 34. Przeprowadzenie 

konia przez kłodę 

11. Zjazd konno 

schodami 

23. Szereg (Cross) 35. Wprowadzenie konia 

do przyczepy 

12. Wprowadzenie konia 

po schodach 

24. Prowadzenie konia 

przez mostek 

36. Ósemka 

 

 

Przeszkoda regionalna 

Organizator może zaproponować przeszkodę regionalną według własnego projektu. Należy 

utworzyć karty oceny dla takiej przeszkody i kartę techniczną przeszkody. Projekt i wykonanie 

takiej przeszkody muszą być zatwierdzone przez delegata technicznego.  
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Art. 9.6-Chody 

 

Pomiędzy przeszkodami, jeździec może poruszać się dowolnym chodem chyba, że Komisja 

Sędziowska zadecyduje inaczej. Komisja Sędziowska może brać pod uwagę względy 

bezpieczeństwa, pogodę itp. 

 

Zawodnikowi, który wykonuje wolty lub cofa się pomiędzy przeszkodami, zostaną przez 

sędziego przyznane 3 punkty karne za nieposłuszeństwo, do maksimum trzech razy- powyżej 

otrzyma ocenę 0 dla danej przeszkody. 

 

Przerwanie ruchu naprzód lub zmiana chodu zawiera: zmianę chodu lub zatrzymanie ruchu, 

który jest aktualnie wykonywany. 

Taka nieregularność ruchu skutkuje punktacją karną dla przeszkody w momencie, kiedy 

przednia noga przejdzie pomiędzy dwiema początkowymi flagami aż do momentu, kiedy tylna 

noga przejdzie pomiędzy flagami końcowymi dla danej przeszkody. 

Jeżeli koń zmieni chód na przeszkodzie na kilka sposobów: galop, kłus, stęp, dodatkowo do  

błędu w kolumnie efektywność ocenia się też niższy chód w kolumnie chód. 

 

 

 

Art. 9.7-Ocena 

 

W zależności od ustawienia toru i dystansu pomiędzy poszczególnym przeszkodami organizator 

określa liczbę koniecznych sędziów pomocniczych. 

Punktacja  jest przyznawana dla każdej przeszkody w skali od 0 do 10 zgodnie z wytycznymi 

według karty oceny, co daje maksimum 160 punktów za wszystkie przeszkody. 

 

W przypadku przeszkody nr 23 Szereg odmowa lub nieposłuszeństwo w drugiej części 

kombinacji oznacza, że zawodnik musi ponowić próbę przejechania wszystkich elementów 

(ponownie pokonywać całą przeszkodę). 

Trzy odmowy pokonania przeszkody skutkują przyznaną oceną 0 za daną przeszkodę, co nie 

eliminuje zawodnika z fazy. 

 

Przerwanie ciągłości ruchu, zmiana chodu: 

- ma zastosowanie w przypadku pokonywania przeszkody i kiedy koń przekroczy granicę strefy 

karnej przeszkody (nawet jedna noga w strefie karnej), aż do opuszczenia strefy karnej (ostatnia 

noga konia opuści strefę karną). Nie ma zastosowania dla przeszkód, w których dozwolony jest 

skok z zatrzymania.  

 

Art. 9.8-Definicje 
 

A-Odmowa 
 
W przypadku przeszkód, w których jest dozwolony skok z zatrzymania, za zatrzymanie, bezpośrednio 
po którym następuje skok, nie przyznaje się punktów karnych.  
 
Koń może zrobić krok w bok, ale jeśli cofnie się, nawet o jeden krok, jest to uznawane za odmowę. 
 
Za drugą i kolejną odmowę uznaje się: 
- ponowną nieskuteczną próbę pokonania przeszkody bezpośrednio po cofnięciu 
- zatrzymanie i cofnięcie przy ponownym najeździe na przeszkodę 
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B-Wyłamanie 
 
Za wyłamanie uznaje się sytuację, kiedy koń unika pokonania przeszkody w taki sposób, że jeździec 
jest zmuszony do ponownego najazdu na przeszkodę. 
 
B-Wolta 
 
Punkty karne  lub błąd za efektywność  za wykonanie wolty przyznaje się, kiedy zawodnik przecina 
ścieżkę obraną wcześniej jako tor najazdu na przeszkodę. 
Po odmowie, wyłamaniu lub upadku, zawodnik może powrócić do najazdu wykonując woltę bez 
otrzymywania dalszych punktów karnych. 
 
D -  Upadek jeźdźca 
 
Za upadek jeźdźca uznaje się sytuację, kiedy zawodnik utraci kontakt fizyczny z koniem. 
 
 
 
E – Upadek zawodnika podczas prowadzenia konia 
 
Za upadek podczas prowadzenia konia uznaje się sytuację, kiedy jakakolwiek część ciała zawodnika 
dotknie ziemi, w sposób niekontrolowany, w celu utrzymania równowagi. 
 
F – Upadek konia 
 
Upadek konia następuje, kiedy łopatka i biodro konia dotknie ziemi lub oprze się o stały element 
przeszkody w celu utrzymania równowagi. 
 
G- Błąd trasy 
 
Błąd trasy ma miejsce, kiedy zawodnik: 
- Nie ukończy trasy zgodnie z zaplanowaną kolejnością przeszkód. 
- Nie pokona wszystkich przeszkód wraz z liniami startu i mety we właściwej kolejności. 
- Pokona przeszkodę która nie jest częścią toru lub pominie którąś z przeszkód. 
 
Błąd trasy skutkuje przyznaniem zero punktów za fazę PTV. 
 

H – Brutalność 

Za brutalne obchodzenie się z koniem będzie uważane:  

- nieuzasadnione sytuacją używanie bata;  

- nadmierne używanie bata, tzn. więcej 3 razy  

- jazda z batem trzymanym „na wędkę”;  

-  uderzanie konia po głowie  

-  długotrwałe i częste karanie konia przy użyciu ostróg  

   lub uderzanie kiełznem. 

 

Art.9.9- Czas 

 

Czas maksymalny jest określony przez projektanta trasy PTV i uprawomocniony przez 

Sędziego Głównego, po przeprowadzeniu testu przed rozpoczęciem fazy przez Sędziego 

Głównego lub wyznaczonego Sędziego Pomocniczego. 

 

Punkty karne za czas, zostaną odjęte od punktów za fazę PTV, według poniższego schematu: 

 

 pierwsza minuta ponad maksymalny czas - 5 punktów karnych, 
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 druga minuta ponad maksymalny czas - dodatkowo 10 punktów karnych - w sumie 15 

punktów karnych, 

 trzecia minuta ponad czas maksymalny – dodatkowo 15 punktów karnych - w sumie 30 

punktów karnych, 

 liczba punktów karnych, za przekroczenie maksymalny czasu, nie może być większa niż 

30 punktów, 

 bez decyzji Komisji sędziowskiej nie można zatrzymać urządzenia mierzącego czas 

 +20 sekund w przypadku  celowego pominięcia przeszkody (za każdy jeden przypadek) 

 

 

Przykład: Jeżeli czas maksymalny wynosi 8’ 

Zawodnik, który ukończy trasę w czasie 8’00- nie będzie ukarany punktami karnymi 

Zawodnik, który ukończy trasę w czasie 8’01- będzie ukarany 5 punktami karnymi 

 

 

Art. 9.10- Rezygnacja z próby pokonania przeszkody 

 

Zawodnik, który nie chce pokonywać danej przeszkody, może z niej zrezygnować . Zawodnik, 

który rezygnuje z przeszkody musi: 

- zatrzymać się przy przeszkodzie 

- podnieść rękę do góry i powiedzieć sędziemu na przeszkodzie: „ rezygnuję” 

  

 

W takim przypadku nie zostanie on eliminowany z fazy za błąd trasy i nadal będzie podlegał 

klasyfikacji. Skutkuje to przyznaniem dodatkowych sekund za czas (+20s za każdy jeden 

przypadek).  

 

 

 

X- ELIMINACJE I DYSKWALIFIKACJE 
 

 

Art. 10.1- Eliminacja 

 

Eliminacja zawodnika z zawodów nastąpi jeżeli: 

 

 zawodnik sam zrezygnuje lub zostanie zdyskwalifikowany podczas jednej z faz, 

 koń zawodnika zostanie zatrzymany przez weterynarza, 

 zawodnikowi zostanie udzielona pomoc w znalezieniu trasy POR lub udzieli on 

informacji na temat trasy, 

 zawodnicy używający zabronionych substancji zgodnie z regulaminami International 

Equestrian Federation (FEI) i rocznymi wytycznymi FITE. 

 użycie przez zawodnika przedmiotów służących do komunikacji, nie zgłoszonych 

w deklaracji, podczas jednej z faz (POR, MA, PTV) skutkuje dyskwalifikacją. Zawodnik 

może posiadać tylko telefon komórkowy, zdeklarowany i opieczętowany w pokoju 

odpraw, 

 zawodnicy używający sprzętu do komunikacji z wyjątkiem względów bezpieczeństwa 

lub wypadku jeźdźca lub konia, 

 zawodnicy, którzy zapoznają się z jedną z faz po oficjalnym starcie pierwszego 

zawodnika w danej fazie.  

 zawodnicy, którzy nie są w stanie przedłożyć karty przejazdu po przybyciu na punkt 

kontrolny, 
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 zawodnicy, którzy nie przekroczą punktu kontroli linii mety ani punktu kontroli końca 

trasy POR, 

 zawodnicy, którzy nie poprawią błędu trasy PTV, 

 zawodnicy, którzy nie przekroczą linii startu lub mety dla PTV, 

 zawodnik, który idzie pieszo lub nie podejmie próby przejechania żadnej trasy 

wierzchem. 

 

Art. 10.2- Dyskwalifikacja 

 

Przypadki skutkujące dyskwalifikacją: 

 

- wejście w konflikt z prawem obowiązującym w Polsce, a dotyczącym startów 

w zawodach, opieki nad końmi i ich przewozu, 

- złe traktowanie konia w trakcie przejazdu lub dowody na złe traktowanie konia na terenie 

zawodów, 

- okazanie braku szacunku lub złe zachowanie się zawodnika wobec sędziów, 

organizatorów, osób oficjalnych innych zawodników czy osób uczestniczących 

w zawodach, 

- nietrzeźwość i/lub spożywanie alkoholu przez zawodnika podczas przejazdu 

konkursowego i rozprężania konia w trakcie zawodów 

- użycie nieprzepisowego sprzętu, 

 

 

 

 

 

XI- PROTESTY 
 

 

Art.11.1- Wątpliwości techniczne 

 

Wątpliwości dotyczące warunków technicznych powinny być przekazane do Organizatora 

zawodów do godziny po przybyciu ostatniego zawodnika dla każdej fazy. 

Odpowiedź organizatora musi być udzielona do końca zawodów. 

 

 

Art. 11.2- Protesty 

 

 Podczas zawodów indywidualnych, wyłącznie zawodnik składa protest . 

 Protest składamy do biura zawodów 

 Protest należy złożyć pisemnie wraz z opłatą 50 zł, które zostaną zatrzymane przez 

Organizatora na wypadek nie wyjaśnienia protestu. 

 Słowne protesty nie są przyjmowane. 

 Aby uzyskać ważność, protest musi być najpierw przedłożona Sędziemu Głównemu 

- przed startem zawodów, jeżeli dotyczy organizacji zawodów, kwalifikacji zawodników 

lub koni, 

- maksymalnie pół godziny po ogłoszeniu wyników każdej z faz. 

 Rozstrzygnięcie protestów musi być ogłoszone przed podaniem wyników fazy lub 

zawodów. 

 Jakiekolwiek przypadkowe wydarzenie będące poza kontrolą organizatora nie może być 

przedmiotem protestu. 
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Art. 11.3- Raporty 

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego muszą przedłożyć Komisji Sędziowskiej raporty, 

zawierające jakiekolwiek akty okrucieństwa w stosunku do koni lub inne naruszenie 

regulaminów. 

 

 

Komisja Sędziowska, po wysłuchaniu zainteresowanych, może nakazać: 

 słowne lub pisemne ostrzeżenie, 

 karę wysokości od 50 do 500 PLN (kwota ta zostanie przekazana przez organizatora 

w całości na dowolną fundację zajmująca się opieką nad zwierzętami) 

 dyskwalifikację z danej fazy lub całości bieżących zawodów. 

 

 

XII- MIEJSCA / NAGRODY 
 

 

Art. 12.1-Miejsca 

 

 

Zwycięzca zawodów jest zawodnikiem który zdobył największą ilość punktów we wszystkich 

fazach: POR, MA, PTV. 

 

W przypadku remisu decyduje suma punktów z faz POR+ PTV, jeżeli nadal wystąpi remis 

decydujący pozostaje wynik z fazy POR. 

Zawodnik może być klasyfikowany, jeżeli został sklasyfikowany we wszystkich fazach, nie 

wycofał się z zawodów i nie został eliminowany z którejkolwiek z faz.  

 

 

Art. 12.2-Dekoracja 

 

Wszystkie konie, które ukończyły zawody podlegają dekoracji flo. Najpierw są dekorowani 

zawodnicy od 10-go miejsca w górę, później pozostała reszta. 

Począwszy od 10-tego miejsca w górę, przyjmuje się kolory flo: 

 

10 miejsce- jasnoniebieski 

9 miejsce- ciemnoszary 

8 miejsce-brązowy 

7 miejsce-fioletowy 

6 miejsce-zielony 

5 miejsce-różowy 

4 miejsce-biały 

3 miejsce-żółty 

2 miejsce-czerwony 

1 miejsce- niebieski 
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III- DOKUMENTY-FORMULARZE 
 

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZEGRANIA ZAWODÓW TREC 

 
1.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

IMPREZY/ZAWODÓW DO KALENDARZA TREC PTTK 
Proszę wypełnić i odesłać mailem 

 

 

NAZWA ZAWODÓW/IMPREZY…………………………………………………………… 

 

TERMIN ZAWODÓW/IMPREZY……………………………………………………………. 

 

 

I. Dane organizatora: 

Nazwa…………………………………………………………………………………………… 
Nazwa firmy lub imię i nazwisko  
 

Adres: kod……  miejscowość…………………………województwo………………………… 

            Ul……………………….nr domu……………………………………………………… 

             Tel……………………...e-mail……………………………………………………….. 

 

II. Dane zawodów: 

 

Termin:………………………………………………………………………………………… 

Lokalizacja:……………………………………………………………………………………. 

Strona WWW z informacjami:………………………………………………………………… 

Osoby odpowiedzialne za organizację:………………………………………tel……………… 

Komisja sędziowska: 

Sędzia główny:…………………………………………………………………………………. 

Sędziowie pomocniczy:………………………………………………………………………… 

Opieka weterynarza:…………………………………………………………………………… 

Termin zgłoszeń……………………. 

Opłaty startowe:……. 

Opłaty wpisowe:……. 

Program zawodów: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Możliwość zakwaterowania ludzi……………………………………………………………. 

Zakwaterowanie koni: boksy………………….stanowiska…………………..inne………….. 

Możliwość wyżywienia………………………………………………………….................... 

             
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi  zmianami) 
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2.PRZYKŁADOWA LISTA STARTOWA- Biuro zawodów 

 

L.P. JUNIOR 

SENIOR 

Imię i 

nazwisko 

Nr 

telefonu 

Imię 

konia 

wpisowe Szczepienia 

grypa 

Brązowa 

odznaka 

jeździecka 

numer 

Numer 

startowy 

         

         

 

3 .ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW / ZAWODNIKA*  NA UDZIAŁ W ZAWODACH TREC  PTTK 

 
 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam niniejszym zgodę na udział zawodnika 

……………………………………………………………………………… 
w zawodach konkurencji TREC PTTK                                                                         imię i nazwisko 

 

Nazwa zawodów: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Miejsce 

Zawodów:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
 
Odbywających się w terminie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Jednocześnie w pełni świadomy/a specyfiki zawodów TREC oświadczam, że wyżej wymieniony zawodnik 

posiada odpowiednie umiejętności jeździeckie, które umożliwiają start w tego typu zawodach jak również 
nie ma  żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudnić, lub uniemożliwić udział. 
 
Udzielam również pozwolenia na prezentację moich/jego/jej* zainteresowań, ewentualnych wypowiedzi i 
wizerunku w telewizji, radiu, gazetach, stronach www, itp. oraz w jakiejkolwiek innej formie mogącej 
przyczynić się do popularyzacji zawodów konkurencji TREC PTTK. 
 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych 
Osobowych, Dz. Ust. nr 133 poz 883. 

 

 
                                       
............................................................... 

                (podpis rodziców / opiekunów prawnych lub 

zawodnika* 

 

 

 

 

 

 

 
 



 29 

 

 

Raport z zawodów  TREC PTTK 

 

Przeprowadzonych w dniach:……………………….. , w ośrodku/stadninie: 

………………………………… 
1. Organizator zawodów:……………………nr leg. organizatora…………………… nr. Leg PTTK……………… 

2. Sędzia Główny:………………………………nr. leg. sędziowskiej……………………nr. Leg PTTK………………. 

3. Lekarz Weterynarii:…………………………………………………………………………………………. 

4. Delegat techniczny:………………………… nr. leg. sędziowskiej……………………nr. Leg PTTK……………… 

W zawodach wystartowało …………. Zawodników. W tym młodych jeźdźców………… 

Seniorzy 
 

Lp Nazwisko i imię 

zawodnika 

Imię Konia Pkt 

POR 

PKT 

MA 

PKT 

PTV 

SUMA 

punktów 

Nr brązowej 

odznaki 

jeździeckiej  

PTTK 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

11 
       

12 
       



 30 

13 
       

 

Juniorzy 
 

Lp Nazwisko i imię 

zawodnika 

Imię Konia Pkt 

POR 

PKT 

MA 

PKT 

PTV 

SUMA 

punktów 

Nr brązowej 

odznaki 

jeździeckiej  

PTTK 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

11 
       

12 
       

13 
       

 

Podpis Organizatora ……………………………………  Podpis Sędziego 

Głównego…………………………… 
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TREC PTTK   

WSTĘPNA 

KONTROLA 

WETERYNARYJNA 

I W TRAKCIE 

ZAWODÓW 

 

ZAWODY……………………………………….. 
 

DATA……………………………………………. 

LEKARZ 

WETERYNARII……………………… 
 

SĘDZIA……………………………………… 

 

 

NR. 

STARTOWY 

STAN 

OGÓLNY 

KŁUS PODKOWY UWAGI DOPUSZCZONY + 

NIEDOPUSZCZONY 

- 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

PODPIS LEKARZ WETERYNARII……………………………………………… 



 32 

TREC PTTK   

KARTA 

OCENY 

BIEG NA 

ORIENTACJĘ  

FAZA POR 

 

ZAWODY……………………………………… 
 

DATA…………………………………………… 
 

SĘDZIA……………………………………………… 
 

 

NUMER 

PUNKTU 

KONTROLNEGO 

  LOKALIZACJA     

PUNKTU 

KONTROLNEGO 

 

 

NR 

STARTOWY 

CZAS 

PRZYJAZDU 

CZAS 

ODJAZDU 

OBSERWACJE* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
*OBSERWACJE POWINNY ZAWIERAĆ- zły kierunek przyjazdu, skrócenie drogi-jeżeli jest 

widoczne w polu widzenia sędziego, przybycie na niewłaściwy punkt kontrolny, zatrzymywanie się 

i czekanie przed punktem kontrolnym, zawodnik nie opuścił punktu kontrolnego w określonym 

czasie, zawodnik używał mapy na etapie z dozwolonym użyciem samego kompasu i inne 

obserwacje. 

PODPIS SĘDZIEGO 

………………………………………………………………………………………………… 
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TREC PTTK   

KARTA 

PRZEJAZDU 

BIEG NA 

ORIENTACJĘ  

FAZA POR 

 

ZAWODY………………………………………… 
 

DATA……………………………………………… 
 

SĘDZIA………………………………………………  

NR STARTOWY  

 

  

NR PKT 

KONTROLNEGO 
CZAS 

PRZYJAZDU 

CZAS 

ODJAZDU 

OBSERWACJE* PODPIS SĘDZIEGO 

POMOCNICZEGO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
*OBSERWACJE POWINNY ZAWIERAĆ- zły kierunek przyjazdu, skrócenie drogi-jeżeli jest 

widoczne w polu widzenia sędziego, przybycie na niewłaściwy punkt kontrolny, zatrzymywanie się 

i czekanie przed punktem kontrolnym, zawodnik nie opuścił punktu kontrolnego w określonym 

czasie, zawodnik używał mapy na etapie z dozwolonym użyciem samego kompasu i inne obserwacje 

(NP. PODKOWY) 

 

 

WYMAGANY SPRZĘT 

sprzęt Kontrola 

start 

Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola 

meta 

kantar      

Uwiąz      

latarka      

Odblask      

Kopystka      

Dokumenty      

Zegarek na rękę      

6 sterylnych tamponów      

1 x nożyczki 

zakończone okrągło 

     

1x bandaż elastyczny      

Płyn do dezynfekcji      

 

PODPIS SĘDZIEGO GŁÓWNEGO 

…………………………………………………………………………………………………… 
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TREC PTTK   

KONTROLA 

WETERYNARYJNA 

PO FAZIE POR 

 

ZAWODY……………………………………… 

DATA…………………………………………… 

 

LEKARZ WETERYNARII……………………… 
 

SĘDZIA………………………………………… 
 

 
NR. 

STARTOWY 

STAN 

OGÓLNY 
KŁUS PODKOW

Y 

TĘTNO 

1 

TĘTNO 

2 

 

TĘTNO 

3 

UWAGI DOPUSZCZONY 

+ 

NIEDOPUSZCZO

NY - 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

PODPIS LEKARZA 

WETERYNARII………………………………………………………………… 
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TREC PTTK   

 

CZAS 

PRZEJAZDU 

   

FAZA PTV 
 

 

ZAWODY………………………………………… 
 

DATA………………………………………………… 
 

SĘDZIA…………………………………………… 
 

 

CZAS 

MAKSYMALNY 

   

 

NR STARTOWY CZAS START CZAS META CZAS PRZEJAZDU 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

PODPIS SĘDZIEGO 

…………………………………………………………………………………………………… 
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TREC PTTK   

KARTA 

OCENY 

KONTROL

A TEMPA  

FAZA MA 

 

ZAWODY……………………………………………………………………………………………………………

… 
 

DATA…………………………………………………………………………………………………………………

… 
 

SĘDZIA………………………………………………………………………………………………………………  
 

GALOP STĘP  
NUMER 

STARTOWY 

CZAS  

GALOP 

OBSERWACJE (zmiana 

chodu, przekroczenie linii 

korytarza) 

PUNKTY 

GALOP 

CZAS  

STĘP 

OBSERWACJE (zmiana 

chodu, przekroczenie linii 

korytarza) 

PUNKTY  

STĘP 

SUMA 

PUNKTÓW 

GALOP STĘP 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

PODPIS SĘDZIEGO………………………………………………………………………………………………………………………… 


