PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH i
TOWARZYSKICH w SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
30-31.03.2019
Organizator : JKS Barłomino
Miejsce : Barłomino, ul. Słoneczna 12
Termin : 30-31.03.2019
Uczestnicy : Zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ i bez przynależności klubowej
Termin zgłoszeń do: 24.03.2019 na zawodykonne.com
Osoby Oficjalne :
Sędzia Główny: Stanisław Iskierko
Sędzia WZJ: Zofia Górska
Sędzia: Leszek Chrystowski
Komisarz: Magdalena Wilkowska
Gospodarz Toru : Marek Markiewicz
Lekarz weterynarii : Julia Wojciechowska
Kowal: Dariusz Figas
Obsługa komputerowa: Małgorzata Zielińska
Dyrektor zawodów: Adam Nicpoń
Program zawodów :
30.03.2019 r. godz. 10.00
Konkurs nr 1 krzyżaczki - dokładności bez normy czasu, towarzyski*
Konkurs nr 2 kl. MINI LL – dokładności (z trafieniem w normę czasu) S1.-towarzyski*
Konkurs nr 3 kl. LL – dokładności (z trafieniem w normę czasu) S1- towarzyski*
Konkurs nr 4 kl. L – licencyjny, na styl jeźdźca
Konkurs nr 5 kl. L – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 6 kl. P – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 7 kl. N – dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr 8 kl. C - dwufazowy art. 274.5.3
31.03.2019 r . godz. 9.00
Konkurs nr 9 „krzyżaczki” – dokładności, bez normy czasu, towarzyski*
Konkurs nr 10 kl. MINI LL – dokładności (z trafieniem w normę czasu) S1.-towarzyski*
Konkurs nr 11 kl. LL – dokładności (z trafieniem w normę czasu) S1- towarzyski
Konkurs nr 12 kl. L – licencyjny, na styl jeźdźca
Konkurs nr 13 kl. L – dwufazowy art. 274.5.6
Konkurs nr 14 kl. P – dwufazowy art. 274.5.6
Konkurs nr 15 kl. N – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 16 kl. C - zwykły art. 238.2.1

Nagrody:
W konkursie nr 1 i 9: flo i nagrody rzeczowe według uznania organizatora
W pozostałych konkursach towarzyskich: puchary dla pierwszych trzech miejsc, flo i nagrody
rzeczowe według uznania organizatora.
W konkursach regionalnych: puchary dla pierwszych trzech miejsc i flo, 100 % startowego.
W konkursie licencyjnym – flo dla zawodników, którzy uzyskają wynik do 3,5 pkt.
*W konkursach towarzyskich mogą brać udział zawodnicy nieposiadający licencji. Obowiązują
ważne badania lekarskie (od lekarza medycyny sportowej) i zgoda rodziców dla zawodników
niepełnoletnich.
Konkursy odbędą się przy zgłoszeniu min. 4 koni do każdego konkursu.

Godziny rozpoczęcia konkursów będą podane po zapoznaniu się z listą zgłoszonych koni i
podane na zawodykonne.com, najpóźniej do 29.03 godz. 15.00.

Koszty:
Opłata za boks : angielski - 220 zł (ilość miejsc ograniczona) od konia za całe zawody (boksy
przygotowane od 29.03.2019 r. od godz. 15.00. Na 1 dzień zawodów : boks angielski – 120 zł.
Organizator zapewnia ściółkę (słomę), pellet - 80 zł. Boksy będą przydzielane w kolejności
wpłat na konto organizatora. W zgłoszeniu prosimy podać płeć konia.
Pierwszeństwo rezerwacji dla koni zgłoszonych na 2 dni zawodów.
Rezerwacja boksów do dnia 24.03.2019 r. – zawodykonne.com.
Warunkiem rezerwacji boksu jest wpłata na konto : JKS Barłomino Sp. z o.o., 84-242
Barłomino, ul. Słoneczna 12, nr konta : 86 1750 0012 0000 0000 2604 1503.
Ilość boksów ograniczona. Bez potwierdzenia opłaty organizator nie zapewnia boksów. Wniesione
opłaty za niewykorzystane boksy nie podlegają zwrotowi, jeżeli rezygnacja nie będzie zgłoszona do
24.03.2019 r. do godz. 15.00.
Prąd do koniowozu, przyczepy kempingowej : 50 zł/dzień
Opłata organizacyjna :
60 zł od konia za dzień zawodów
Startowe w konkursach:
Klasa konkursu
Krzyżaczki, Mini LL

LL
L

Wysokość startowego
15,00
20,00
25,00

Licencyjny
P
N
C

30,00
30,00
40,00
50,00

Zgłoszenie po terminie – 20 zł od zawodnika po terminie .
Poprawki na liście startowej po ich opublikowaniu za zgodą Sędziego Głównego – 20 zł od konia
(nie dotyczy skreśleń).
Opłaty związane z udziałem w zawodach należy uiścić przynajmniej na jedną godziną przed
startem lub wpłacić wcześniej na konto JKS Barłomino.

Sprawy organizacyjne:
Plac konkursowy – kryta ujeżdżalnia – piasek, wymiary 63x25
Rozprężalnia – hala namiotowa – piasek, wymiary 40x20
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZJ.
Dokumentacja zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ. W przypadku braków dokumentów
znajdujących się na stronie internetowej PZJ (np. termin ważności badań lekarskich oraz
dokumenty wymagane w konkursach towarzyskich) należy okazać najpóźniej na 1 godz. przed
startem.
Konie muszą posiadać ważne szczepienia, bez ważnych dokumentów nie będą wpuszczone na teren
zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i godzin rozpoczęcia konkursów oraz do
odwołania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże powstałe w czasie
podróży i trwania zawodów.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez JKS Barłomino i partnerów zawodów
podanych danych osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych,
monitorowania jakości usług, prowadzenia badań satysfakcji klienta, jak również wyrażają zgodę
na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a także na użycie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich, jak telefon oraz automatycznych systemów
wywołujących przez JKS Barłomino oraz partnerów zawodów dla celów marketingu
bezpośredniego.
NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY. WŁAŚCICIEL
ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA ZA SZKODY
WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ.
Noclegi :
JKS Barłomino: apartamenty@barlomino.com 609 101 208, 605 314 669
Hotel Czardasz Luzino 58 678 20 40

Partnerzy:

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 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 końmi.

