
Propozycje zawodów regionalnych i towarzyskich w ujeżdżeniu
JKS Barłomino

Organizator : JKS Barłomino
Termin : 19-20.05.2018 r.
Osoby oficjalne :
Sędzia Główny : Zofia Górska
Sędzia : Marlena Gruca-Rucińska
Komisarz : Agnieszka Wujec
Biuro zawodów : „Usługi Jeździeckie PAMA”
Sprawy organizacyjne: Hanna Michalska tel. 698 712 939
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 17.05.2018 r.
Rezerwacja boksów wyłącznie z przesłanym potwierdzeniem dokonania opłaty do 12.05.2018 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 12.05.2018 r. 
wniesione opłaty za niewykorzystane boksy nie podlegają zwrotowi.
Boksy będą przygotowane od 18.05.2018 r. od godz. 16.00.

Opłaty: 
Opłata za boks – 220 zł za całe zawody
Opłata organizacyjna - 140 zł za dwa dni
Startowe :
- konkursy towarzyskie – 35 zł/start
- konkursy regionalne – 35 zł/start
Wszystkie opłaty muszą być uregulowane przed startem. W przypadku braku wpłaty zawodnik nie 
zostanie dopuszczony do startu.

Program zawodów 
19.05.2018 r. (sobota) rozpoczęcie konkursów o godz. 9.30
20.05.2018 r. (niedziela) rozpoczęcie konkursów o godz. 9.00
Runda Rodzaj Sobota Niedziela
1 Regionalne D-2 D-3
2a Towarzyskie L-1 L-2
2 Regionalne L-1 L-2
3a Towarzyskie L-2 L-3
3 Regionalne L-2 L-3
4 Regionalne P-1 P-2
5 Regionalne P-3 P-6
6 Regionalne N-4 N-5

http://www.zawodykonne.com/
mailto:klub@barlomino.com


7 Regionalne N-1 N-2
8 Regionalne C-1 C-2
9 Regionalne CC-2 CC-3

Nagrody :
Runda 1 – 1-3 miejsce puchary, floots i nagrody pieniężne (100% startowego)
Rundy 2 i 3 –  odbędą się dwie klasyfikacje:
Towarzyska : 1-3 miejsce puchary i nagrody rzeczowe, floots dla wszystkich zawodników, którzy 
wyjadą do dekoracji
Regionalna : 1-3 miejsce puchary, floots i nagrody pieniężne (100% startowego)
Pozostałe rundy – 1-3 miejsca puchary, floots oraz nagrody pieniężne (100% startowego)
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 P-3 i P-6 20mx40m, w pozostałych konkursach 20mx60m – podłoże 
kwarcowe z włókniną. Konkurs na małym czworoboku w sobotę odbędzie się jako ostatni, a w 
niedzielę jako pierwszy.
*W konkursach towarzyskich mogą brać udział zawodnicy nie posiadający licencji, obowiązują 
ważne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza sportowego, zgoda rodziców dla juniorów.
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

Propozycje zatwierdzone przez Pomorski Związek Jeździecki.


