
 
LUDOWY  KLUB  JEŹDZIECKI  
                w  G a ł k o w i e                           

 
                            

P  R  O  P  O  Z  Y  C  J  E 
REGIONALNYCH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY                                                                                             

o Puchar Wielkich Jezior Mazurskich 

oraz eliminacje do MPMK 4 letnich 

G  A  Ł  K  O  W  O     16 - 17.06.2012 

 
1. Organizator :                     LKJ  w  Gałkowie 

2. Termin zawodów:             16-17.06.2012 

3. Miejsce:     hipodrom (piaszczysty) w Gałkowie 

4. Uczestniczą:  zgłoszone kluby, sekcje, zawodnicy i konie. 

5. Termin zgłoszeń :  do  15.06.2012 do godz.18.00     na adres:  

                LKJ  GAŁKOWO   45,          12-220 RUCIANE-NIDA 

                                       

                                         e-mail:     zgloszenia-galkowo@wp.pl      504488337 

 

      6.   Opłaty:   wpisowa  -     50 zł/dzień  od  konia 

                           startowa  - konkurs nr 1,3,6,7,9,12-30 zł   

     pozostałe konkursy -40zł 

                          opłata za boks  -      50,-/dzień od konia 

 

7. Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ. 

 

8. P r o g r a m   z a w o d ó w: 

sobota         16.06.2012    

godz.  9.00        odprawa techniczna 

      godz.10.00        konkurs  nr  1   LL   z trafieniem w normę czasu S1 

                          konkurs  nr  2   L     eliminacje do MPMK koni 4 letnich 

          konkurs nr 3     L     z oceną stylu jeźdźca  

                                           konkurs  nr  4   P     eliminacje do finału  o Puchar Wielkich 

Jezior Mazurskich juniorów - zwykły    art. 238.2.1 

                                           konkurs  nr  5   N     eliminacje do finału o Puchar Wielkich Jezior 

Mazurskich seniorów - zwykły        art. 238.2.1 
                                    konkurs  nr  6    C     zwykły, zostanie rozegrany jeżeli 

                              będzie  odpowiednia ilość zgłoszeń art. 238.2.1 

                               

 

niedziela     17.06.2012 

godz.    10.00     konkurs   nr  7     LL   z trafieniem w normę czasu S1 

                           konkurs  nr  8       L    eliminacje do MPMK 4 letnich 

           konkurs  nr  9       L       z oceną stylu jeźdźca 

                                            konkurs  nr  10     P     finał Pucharu Wielkich Jezior     

Mazurskich juniorów – zwykły z rozgrywką    art. 274.5.2 

                                           konkurs  nr  11      N    finał Pucharu Wielkich Jezior 

Mazurskich seniorów – zwykły z rozgrywką          art. 238.2.1 

                                          konkurs  nr 12       C       zwykły, zostanie rozegrany jeżeli będzie 

odpowiednia ilość zgłoszeń, art. 238.2.1 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże itp. 

Odpowiedzialność  za obowiązkowe ubezpieczenia startujących par spoczywa 

na przedstawicielach ekip.  

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu. 

mailto:zgloszenia-galkowo@wp.pl


 

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

szczepieniami.  
 

 

12. Juniorzy muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na start. 

 

 

 

 

13. N A G R O D Y: 
-  flot’s dla 25% startujących w konkursach, 

-  puchary oraz nagrody pieniężne dla zwycięzców danych kategorii Pucharu   

Wielkich Jezior Mazurskich,  

-   puchary oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów klasy LL i L (nie   

dot. eliminacji MPMK). 

- nagrody pieniężne ze startowego 
 

14. Osoby oficjalne:    - komisja sędziowska:   

                                       sędzia główny            Janusz  MICHALSKI 

                                       sędzia WZJ                Piotr  PACYŃSKI 

                                       sędziowie stylu          Krzysztof  FERENSTEIN,  

   Piotr PACYŃSKI                                          

                                     - gospodarz toru           Arkadiusz WECKWERT 

                                     - lekarz  weterynarii     Sławomir   SZYDŁOWSKI  

                                     - obsługa medyczna     RATOWNICTWO MEDYCZNE 

15. Ewentualne zakwaterowanie we własnym zakresie 

      hotel:    SYRENKA w Krutyni           tel. 087 7421836 

      kwatery: u POTOCKIEGO                 tel. 087 4257073 

                     u WANDY                           tel.  607 959 578   

15. Propozycje zatwierdzone 28.05.2012. 

 

 

 
S e r d e c z n i e    z a p r a s z a m y                    ORGANIZATORZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KODEKS POSTĘPOWANIA 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. 
 

 

Regulamin rozegrania konkursów o Puchar Wielkich Jezior Mazurskich. 

 

1. Konkursy eliminacyjne o Puchar Wielkich Jezior Mazurskich są konkursami otwartymi. W konkursie         

klasy P udział biorą juniorzy do lat 18 po okazaniu zgody od opiekuna prawnego. W konkursie klasy N 

uczestnikami są seniorzy. 

2. Kategorie: Juniorzy wys. przeszkód 110-120 cm, seniorzy 120-130 cm. 

3. Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni. 

4. Konkursami kwalifikacyjnymi do Pucharu Wielkich Jezior Mazurskich są konkursy nr 4,5 danych 

kategorii rozgrywane wg zasad art. 238.2.1 w pierwszym dniu zawodów. 

5. Do finału Pucharu Wielkich Jezior Mazurskich zawodnicy kwalifikują się następujący sposób: 

- pary, które pokonały konkursy kwalifikacyjne w pierwszym dniu z wynikiem nie gorszym niż 8 

punktów karnych lub dziesięć najlepszych par w przypadku, gdy ilość przejazdów poniżej 8 pkt. 

karnych będzie mniejsza od 10. 

6. Zawodnicy, którzy nie zakwalifikują się do niedzielnego konkursu finałowego mają prawo startu w 

konkursach, lecz ich wyniki nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji punktowej. 

7. W konkursie finałowym zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni ale w odróżnieniu od 

eliminacji ma obowiązek wskazać konia , którego „punkty” będą brane pod uwagę w  rankingu 

pucharowym. 

8. Puchar Wielkich Jezior Mazurskich zdobywa zwycięzca konkursu finałowego w poszczególnych 

kategoriach wiekowych.  

 

 

 

 

 
 


