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P R O P O Z Y C J E 
REGIONALNYCH ZAWODÓW W 

SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY –

ZAWODY PRZYJAZNE DZIECIOM WMZJ 
Gałkowo 11-12.05.2019r. 

Organizator: Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie 

Termin zawodów: 11-12.05.2019 

Miejsce:  

 hipodrom (piaszczysty) w Gałkowie 

 rozprężalnia (piaszczysta) 

 

Uczestniczą: zgłoszone kluby, sekcje, zawodnicy i konie. 

Termin zgłoszeń: do 09.05.2019 do godz. 19.00 przez panel zgłoszeń na stronie 

www.zawodykonne.com 

Opłaty: startowa 30,- zł za każdy start konia, wpisowa 50,-zł/dzień od konia, 

opłata za boks 100,- zł/dzień od konia. 

Osoby oficjalne:  

 Sędzia główny: Janusz Michalski 

 Sędzia delegat WMZJ: Grażyna Woroniecka 

 Sędzia kwalifikator: Krzysztof Ferenstein 

 

 Gospodarz toru: Robert Musiał 

 Lekarz weterynarii: Filip Kaparyn 

 

Zabezpieczenie  medyczne: Ratownictwo Medyczne  

Ewentualne zakwaterowanie we własnym zakresie 

hotel: SYRENKA w Krutyni tel. 087 7421836 

kwatery: u POTOCKIEGO tel. 087 4257073 

u WANDY tel. 723336779 

 

N A G R O D Y: 

 flot’s dla 25% startujących w konkursie, 

 nagrody pieniężne ze startowego.  

 

 

Sprawy weterynaryjne: wszystkie konie muszą posiadać PASZPORT z aktualnymi szczepieniami.  

Juniorzy muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na start. 
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PROGRAM ZAWODÓW 

 
Sobota 11.05.2019 rozpoczęcie godzina 10.00 

 

KONKURSY PRZYJAZNE DZIECIOM 

Konkurs nr.1 40cm dokładności 238.1.1 (bez okresów i szeregów) 

Konkurs nr.2 60cm dokładności 238.1.1 (z okserami, bez szeregu) 

Konkurs nr.3 MINI LL 80cm dokładności 238.1.1 (z okserami i szeregami) 

 

Konkurs nr.4 LL z trafieniem w normę czasu S1 

Konkurs nr.5  L  z oceną stylu jeździca - licencyjny 

Konkurs nr.6  P  zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr.7  N  dwufazowy art.274.5.2 

Konkurs nr.8  C  zwykły art.238.2.1 

   (zostanie rozegrany jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy mini. 10 ) 

 

Niedziela 12.05.2019 rozpoczęcie godzina 10.00 

 

KONKURSY PRZYJAZNE DZIECIOM 

Konkurs nr.9 40cm dokładności 238.1.1 (bez okresów i szeregów) 

Konkurs nr.10 60cm dokładności 238.1.1 (z okserami, bez szeregu) 

Konkurs nr.11 MINI LL 80cm dokładności 238.1.1 (z okserami i szeregami 

  

Konkurs nr.12  LL   z trafieniem w normę czasu S1 

Konkurs nr.13  L  zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr.14  P  dwufazowy art.274.5.2 

Konkurs nr.15  N  zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr.16  C  zwykły art.238.2.1 

   (zostanie rozegrany jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy mini. 10 ) 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże itp. 

Odpowiedzialność za obowiązkowe ubezpieczenia startujących par spoczywa na 

przedstawicielach ekip.  

Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu. 
 

 
KODEKS POSTEPOWANIA Z KONIEM 

 
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. 
 

 

I. 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. 

 

II. 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. 

 

III. 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 podróż powrotnej z zawodów. 

 

IV. 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. 

 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


