
 

 

 
 

Zawody w powożeniu 
zaprzęgami konnymi 

 

Pałac i Folwark Galiny  
9 – 10.06.2018r. 

 

I. Informacje ogólne: 

Ranga zawodów: towarzyskie  
Kategorie zaprzęgów: jednokonne, parokonne, czterokonne 
Data: 9 – 10.06.2018r. 
Miejsce: Galiny 110, 11-200 Bartoszyce 

II. Organizator: 

Nazwa: Stadnina koni Galiny. 
Adres: Galiny 110, 11-200 Bartoszyce 
Telefon: +48 509 510 234 
Email: kj.galiny@palac-galiny.pl 

III. Osoby oficjalne: 

Sędzia zawodów: Zbigniew Witkowski 
Sprawy organizacyjne: Mirosław Owczarek, tel.: +48 509 510 234 
Sprawy techniczne: Jarosław Rolbiecki, tel.: +48 604 702 430 

  



 

 

 

IV. Warunki techniczne: 

Konkurs rozgrywany na zasadzie konkursu kombinowanego maraton-

zręczność, na zasadzie konkursu na punkty (punkty karne za zrzutki na 

przeszkodach) z normą czasu. Klasyfikacja według punktów karnych i czasu 

przejazdu. Konkurs dwunawrotowy, do wyniku liczone są punkty z obu 

nawrotów. Podczas przejazdu konkursowego zawodnika i luzaków obowiązują 

kaski. Dopuszcza się bryczki z ogumieniem pneumatycznym. Odrębna 

klasyfikacja dla zaprzęgów czterokonnych, parokonnych i jednokonnych. 

Nagrody: 

 Dla zwycięzców, za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii puchary oraz 
nagrody rzeczowe. 

 Dla wszystkich zawodników flots. 
 

V. Program zawodów: 

8.06.2018r. – piątek 
1400 – otwarcie stajni 

9.06.2018r. – sobota 
1100 – odprawa techniczna 
1400 – rozpoczęcie konkursu 
Wieczorem organizator zaprasza uczestników zawodów na ognisko.  

10.06.2018r. – niedziela 
900 – oglądanie trasy 
1100 – rozpoczęcie konkursu 
Po zakończeniu konkursu odbędzie się dekoracja uczestników. 
  



 

 

 

VI. Zgłoszenia oraz warunki uczestnictwa: 

Zgłoszenia prosimy przesłać mailowo do dnia 6.06.2018r. na adres e-mail: 

kj.galiny@palac-galiny.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko 

zawodnika, kategorię zaprzęgu, ilość i nazwy koni oraz rezerwację boksów 

(prosimy podać płeć koni). 

Uczestników obowiązują aktualne badania lekarskie dopuszczające do 

uprawiania jeździectwa, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW), osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców 

lub opiekunów prawnych. 

VII. Opłaty: 

Wpisowe: 60 zł od zaprzęgu. 

Boksy: darmowe, siano i słomę zapewnia organizator. Stajnie otwarte od 

8.06.2018r. od godziny 14.00. 

VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie 

Na terenie folwarku znajduje się hotel i restauracja. 

IX. Ograniczenie odpowiedzialności 

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w 

trakcie zawodów. Komitet organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności w razie 

wypadków i zachowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w 

przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i 

właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich 

spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich koni. Dlatego 

zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w 

zawodach. 

 

 



 

 

 

 

X. Sprawy weterynaryjne  

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat 

szczepień:  

a) szczepienie podstawowe: - pierwsze szczepienie– w dniu rozpoczęcia 

szczepień - drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-ego dnia i nie później niż 

92 dnia od pierwszego szczepienia,  

b) szczepienie przypominające: - co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia( jest 

dopuszczalny 21 dniowy okres karencji) - żadne szczepienie przypominające nie 

może się odbyć później, niż na 7 dni przed przybyciem na zawody. 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

1.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.  

2.Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim 

wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania laków i środków 

medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży 

klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy.  

3.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 podróży powrotnej 

z zawodów.  

4.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, ewentualnej eutanazji.  

5.Zachęcamy wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 

współpracy z koniem. 


