
Propozycje Halowych Mistrzostw Pomorza i Regionalnych Zawodów w

Ujeżdżeniu 

Organizator: JKS Barłomino
Termin: 06-07.04.2019 r.

Osoby oficjalne 
Sędzia Główny : Zofia Górska
Sędzia : Joanna Kruk
Sędzia: Anna Piasecka
Komisarz : rotacyjnie
Asystent komisarza: Anna Głuszkiewicz
Biuro zawodów : „Usługi Jeździeckie PAMA”
Sprawy organizacyjne: Adam Nicpoń
Lekarz weterynarii : Julia Wojciechowska
Kowal : Dariusz Figas

Uczestnicy : zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ i zawodnicy niezrzeszeni
Zgłoszenia przez panel www.zawodykonne.com, termin zgłoszeń ostatecznych do 28.03.2019 r.
Rezerwacja boksów wyłącznie z przesłanym potwierdzeniem dokonania opłaty do 28.03.2019 r.
(klub@barlomino.com). Ilość boksów ograniczona. Opłaty za boksy prosimy dokonać na konto : 

JKS Barłomino: 86 1750 0012 0000 0000 2604 1503.

Pierwszeństwo rezerwacji boksów dla koni zgłoszonych na 2 dni zawodów. Ilość boksów
ograniczona. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 28.03.2019 r.
wniesione opłaty za niewykorzystane boksy nie podlegają zwrotowi.
Boksy będą przygotowane od 05.03.2019 r. od godz. 13.00.

Opłaty:
Opłata za boks – 220 zł za całe zawody
Opłata organizacyjna - 140 zł za dwa dni
Startowe :
- konkursy regionalne – 35 zł/start

Opłaty Mistrzostw:
Seniorzy, juniorzy – 500 zł (w cenie boks)
Juniorzy młodsi, kuce – 350zł (w cenie boks)

Wszystkie opłaty muszą być uregulowane przed startem. W przypadku braku wpłaty zawodnik nie
zostanie dopuszczony do startu.

Program zawodów



06.04.2019 r. (sobota) rozpoczęcie konkursów o godz. 8.00
07.04.2019 r. (niedziela) rozpoczęcie konkursów o godz. 8.00

Runda Rodzaj Sobota Niedziela
MPom- Młodzików na kucah L6-R L1-R
MPom-Juniorów Mł. na kucah P6 P3
Mpom-Juniorów Mł. D1 D2
MPom-Juniorów P1 P2
Mpom-Seniorów C1 C2

L Zawody Regionalne L1 L3
P Zawody Regionalne P1 P2
N Zawody Regionalne N,4 N,5
C Zawody Regionalne C1 C2
CC Zawody Regionalne CC3 CC4
CS Zawody Regionalne CS1-A CS1-A

Nagrody :

Zawody Regionalne:  puchary od I do III miejsca, floo, nagrody rzeczowe dla 25% startujących w 
konkursie. 
Mistrzostwa Pomorza:  puchary, medale od I do III miejsca, floo dla wszystkich uczestników, 
nagrody rzeczowe dla najlepszej piątki w każdej kategorii mistrzostw., w kat. SENIOR nagrody 
finansowe.

Organizator przewiduje nagrody tylko w rundach, gdzie w poszczególnych konkursach , wystartuje
min. 4 zawodników.
Nie przewiduje się nagród za poszczególne konkursy.

Obowiązują programy edycji 2016 r.
Czworobok konkursowy w L1-R, L6-R, P-3 i P-6 20mx40m, w pozostałych konkursach 20mx60m.
Konkurs na małym czworoboku w sobotę odbędzie się jako ostatni, a w
niedzielę jako pierwszy.

W
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże powstałe w czasie podróży i
trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku małej ilości zgłoszeń.

Noclegi: apartamenty na terenie ośrodka JKS Barłomino. Kontakt: apartamenty@barlomino.com
    Hotel Czardasz www.czardasz.pl/

mailto:apartamenty@barlomino.com
http://www.czardasz.pl/


Informacje różne

 1.Konie niezgłoszone w terminie będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc po uiszczeniu 
dodatkowej opłaty w wysokości 50% opłaty organizacyjnej. W przypadku dużej ilości zgłoszonych 
koni organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia przyjęcia zgłoszonych koni. 
2.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach i zmian w programie. 
3.Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz listach startowych będzie możliwa 
jedynie za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych. 
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, 
luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
5.Wstęp na teren zawodów bezpłatny. Wstęp do stajni tylko: trenerzy, szefowie ekip, zawodnicy, 
luzacy, właściciele koni. 
6.Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i filmowa z zawodów może jej 
użyć w publikacjach prasowych i promocyjnych. Zawodnicy, którzy nie wyrażają zgody na użycie 
wizerunku proszeni są o złożenie oświadczenia na piśmie w biurze zawodów. 
7.Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZJ. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja
PZJ i WZJ z wyjątkiem MPPA. 
8.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodu małej ilości zgłoszeń. 
9.Obowiązuje kodeks postępowania z koniem PZJ. 
10.Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, 
spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 
11.Organizator będzie egzekwował prawnie roszczenia finansowe wobec zawodników, którzy nie 
wniosą opłaty za boks a nie zgłoszą wycofania się z zawodów przed terminem zgłoszeń 
ostatecznych. 
12.Usługi weterynaryjne i kowalskie odpłatnie. 
13. Koń może startować dwa razy.
14.W Mistrzostwach Pomorza mogą brać udział wyłącznie zawodnicy zarejestrowani w Pomorskim
Związku Jeździeckim lub będący członkami klubów zarejestrowanych w Pomorskim Związku 
Jeździeckim. 

Kodeks postępowania

 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 na 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 podawanych leków i środków medycznych, zabiegów 
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz również 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 podróży 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, leczenia obrażeń odniesionych 
na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji. 

V.       Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie 
jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących 
wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez Pomorski Związek Jeździecki.


