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REGULAMIN 
 

ROZGRYWANIA CYKLU TOWARZYSKICH / AMATORSKICH ZAWODÓW W POWOŻENIU 
ZAPRZĘGAMI JEDNOKONNYMI, PAROKONNYMI ORAZ WIELOKONNYMI O PUCHAR PREZESA 

ŚLĄSKO-OPOLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI W KATOWICACH – POKAZU 
DOSKONALENIA UŻYTKOWOŚCI KONI – PRÓBY DZIELNOŚCI. 

Maj 2016 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Celem zawodów jest promocja i rozpowszechnienie dyscypliny sportu, jaką jest powożenie, 
jako formy alternatywnej próby dzielności służącej ocenie i weryfikacji wartości użytkowej 
koni oraz formy turystyki konnej i aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych oraz 
integracja środowiska jeździeckiego. 

2. Cykl zawodów w powożeniu o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice rozgrywany jest w dwóch 
stopniach trudności jako duży i mały Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice. „Duży Puchar” 
rozgrywany jest jako zawody towarzyskie, „Mały Puchar” rozgrywany jest jako oficjalny 
trening - pokaz doskonalenia użytkowości koni /próba dzielności. Cykl składa się z sześciu 
zawodów jednodniowych rozgrywanych w następujących miejscach i terminach: 

 01.05.2016 - Zawody w powożeniu w Kornicach (jednodniowe)  

 22.05.2016 – Zawody w powożeniu w Pszczynie – Majówka Konna w Pszczynie 
(jednodniowe) 

 26.06.2016 - Zawody w powożeniu w Porębie (jednodniowe) 

 24.07.2016 - Zawody w powożeniu w Kroczycach (jednodniowe) 

 21.08.2016 – Zawody w powożeniu w Gogołowej (jednodniowe) - planowane 

 24.09.2016 –Zawody w powożeniu w Repty – Stajnia Wojtacha (jednodniowe lub 
dwudniowe) 

3. Cykl zawodów w powożeniu o Duży i Mały Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice wygrywa 
zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów uzyskanych łącznie w trakcie startów 
w zawodach i treningach rozgrywanych w ramach cyklu w sezonie 2016. 

4. Cykl zawodów w powożeniu o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice rozgrywany jest z podziałem 
na cztery kategorie: : duże konie - zaprzęgi jednokonne, zaprzęgi parokonne, zaprzęgi 
wielokonne oraz kuce (do 150 cm) – bez podziału na rodzaje zaprzęgów. 

5. W przypadku zgłoszenia zbyt małej ilości zaprzęgów kuców (minimum 5 koni) niezbędnej do 
rozegrania konkursów mogą one startować w konkursach wraz z końmi dużymi. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące organizatora poszczególnych zawodów zostaną 
zamieszczone w propozycjach. 

7. Zawody będą oceniane przez komisję sędziowską, której skład zostanie podany 
w propozycjach poszczególnych zawodów lub w dniu ich rozpoczęcia. 
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§ 2 Warunki rozgrywania zawodów 

1. Zawody składają się z dwóch części A – ujeżdżenia, B – Maratonu kombinowanego 
(połączenia maratonu i zręczności powożenia) 

2. Zawody rozgrywane mogą być jako: 

 Jednodniowe: A i B zawodnicy rozpoczynają zawody od próby ujeżdżenia.  Po przerwie  
maraton. 

 Dwudniowe: 1 dzień – próba ujeżdżenia oraz Próba zręczności. 2 dzień – maraton. 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Prawo udziału w zawodach mają wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą się do organizatora 
zawodów we wskazanym w propozycjach terminie , wypełnią formularz zgłoszeniowy, wpłacą 
wpisowe (którego wysokość określona zostanie w propozycjach do poszczególnych zawodów) 
i  uzyskają rejestrację na liście startowej. Zawodnicy muszą przedstawić zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwskazań do startu w zawodach.  

2. Zawodnicy, którzy startują w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz są 
zarejestrowani w PZJ lub WZJ mogą brać udział w zawodach, ale do ich wyników doliczone 
będą punkty karne: 

 Dotyczy zawodników, którzy w swojej dotychczasowej karierze brali udział w zawodach 
międzynarodowych czy krajowych w klasie N, C– będą oni mieli doliczone 10 pkt karnych 
do wyniku próby ujeżdżenia. 

3. Zawody mogą być rozgrywane jako zawody towarzyskie, oraz jako oficjalny trening. 
4. Do udziału w zawodach towarzyskich dopuszczone są zdrowe konie, mające ukończone 

4 lata, niewykazujące trwałych kulawizn, okaleczeń, krwawień. Do udziału w oficjalnym 
treningu (Małym Pucharze) dopuszczone są zdrowe, dobrze rozwinięte konie, mające 
ukończone 3 lata, niewykazujące trwałych kulawizn, okaleczeń, krwawień. Konie dowiezione 
na Zawody muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu 
przeciwko grypie. 

5. W zawodach mogą startować osoby niepełnoletnie, od 14 roku życia (według roku urodzenia) 
pod warunkiem startu pełnoletniego luzaka (lub gdy osoba niepełnoletnia ma pełnić rolę 
luzaka, pełnoletniego powożącego). 

6. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach osób niepełnoletnich jest zgoda obojga 
rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 2 do Regulaminu Cyklu Zawodów o Puchar 
Prezesa ŚOZHK Katowice). 

7. Koń może startować w poszczególnych zawodach tylko raz  
8. Zmiana luzaka w zaprzęgu jest możliwa jedynie za zgodą organizatora, bądź sędziego. 
9. Warunkiem dopuszczenia do startu jest trzeźwość zawodnika i luzaka biorącego udział w zawodach. 
10. Do startu w zawodach dopuszczony jest każdy rodzaj zaprzęgu i o dowolnym rozstawie kół 

(który należy podać na karcie zgłoszeniowej) pod warunkiem, że nie zagraża bezpieczeństwu 
startującego, jego konia i pozostałych uczestników zawodów. Zaprzęgi powinny być 
wyposażone w hamulec. 

11.   W konkurencji ujeżdżenia pożądany jest strój galowy / elegancki oraz nakrycie głowy 
i rękawiczki. Zawodnik powinien trzymać w ręce bat. Derka przykrywająca nogi – JEST 
OBOWIĄZKOWA 

12. W maratonie obowiązuje strój sportowy – zawodnik i luzak muszą startować w kaskach.  
13. Startujący obowiązani są posiadać przy sobie dowód osobisty (lub w przypadku osób 

niepełnoletnich pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych), własnoręcznie 
podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa oraz paszport 
(paszporty) konia (koni) zawierający aktualne szczepienia przeciwko grypie. 

14. Każdemu zawodnikowi w czasie rejestracji zostanie wydany komplet materiałów: 
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 numer startowy, który należy umieścić z prawej strony bryczki; 

 program ujeżdżenia wraz z jego schematycznym rysunkiem; 

 talon upoważniający do jednego bezpłatnego posiłku. 

 Regulamin Cyklu  Zawodów w Powożeniu o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice 
15. Za wydany numer startowy, który podlega obowiązkowemu zwrotowi po zakończeniu 

zawodów, pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. 
16. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów kaucja nie będzie zwracana. 
17. Numer startowy zostanie przydzielony w dniu zawodów, podczas rejestracji, w oparciu 

o ustaloną listę startową. 
18. Organizator dopuszcza możliwość zamiany numerów startowych jedynie w wypadku, gdy 

zawodnicy startują jedną bryczką i przeprzęgnięcie koni wymaga czasu. 
19. Decyzję o zmianie numeru startowego podejmuje organizator. 
20. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
21. Liczba zaprzęgów biorących udział w zawodach ograniczona jest do 30 o ile organizatorzy 

zawodów nie wprowadzą dodatkowych ograniczeń ilościowych w propozycjach. O udziale 
w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. 

22. Aby rozegrać zawody w grupie zaprzęgów jednokonnych lub parokonnych do udziału 
w zawodach zgłoszonych musi być minimum 5 zaprzęgów. 

23. Udział w zawodach organizowanych w ramach cyklu oznacza akceptację niniejszego 
regulaminu 

§ 4 Dyskwalifikacja zawodnika 

1. Zawodnik, który swoim zachowaniem powoduje jakiekolwiek zagrożenie dla uczestników 
imprezy zostanie zdyskwalifikowany. 

2. W chwili powstania na zawodach uszkodzeń na zdrowiu i ciele startujących koni: kulawizny, 
okaleczenia, krwawienia, nadmiernej pobudliwość i złośliwość konia komisja sędziowska 
może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika. 

3. Organizator może zadecydować o dyskwalifikacji zaprzęgu, który w opinii sędziego stwarza 
zagrożenie dla uczestników i pozostałych osób przebywających na terenie rozgrywania 
zawodów. 

4. Sędzia może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika, który w rażący sposób naruszył 
zasady zawarte w Kodeksie Postępowania z Koniem (Załącznik nr 1 do Regulaminu cyklu 
zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice). 

5. Sędzia może podjąć decyzję o niedopuszczeniu do zawodów koni, które wykazują cechy 
niedostatecznego rozwoju i przygotowania do zawodów. 

6. Sędzia może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika lub konia w oparciu o przepisy PZJ 
 

§ 5 Ocena i przebieg zawodów 

1. Zawodnicy startują według numerów startowych. 
2. Moment startu zawodnika wskazuje sędzia. 
3. Luzak zobowiązany jest przebywać na bryczce podczas ruchu pojazdu. 
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„Duży Puchar” Prezesa ŚOZHK Katowice 
Towarzyskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi 

§ 6A Ujeżdżenie 

1. Ujeżdżenie na zawodach „Dużego Pucharu” odbywa się zgodnie z programem ujeżdżenia 
obowiązującym w MPMK dla koni 4-letnich, stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu 
Cyklu Zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice. 

2. Konkurs ujeżdżenia odbywa się na czworoboku o wymiarach 80m x 40m. 
3. Podczas przejazdu zawodnicy mogą mieć przy sobie program ujeżdżenia – program może być 

czytany. 
4. Ujeżdżenie oceniane jest przez komisję sędziowską na podstawie wytycznych 

przedstawionych w programie ujeżdżenia (załącznik nr 3 do Regulaminu Cyklu Zawodów o 
Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice) 

5. Punkty uzyskane w ujeżdżeniu przeliczane są na punkty karne zgodnie z zapisami 
regulaminu PZJ według następującego schematu: 
Punkty karne w ujeżdżeniu: 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ujeżdżeniu – liczba uzyskanych 
punktów ujeżdżeniu 

§ 6A Maraton kombinowany (maraton + zręczność powożenia) 

1. Maraton kombinowany rozgrywany jest zgodnie z regulaminem PZJ. 

 „Mały Puchar” Prezesa ŚOZHK Katowice 
Przejazdy treningowe 

§ 6B Ujeżdżenie 

1. Ujeżdżenie na zawodach „Małego Pucharu” odbywa się zgodnie z programem ujeżdżenia 
stanowiącymi załącznik nr 3A do Regulaminu Cyklu Zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK 
Katowice. 

2. Konkurs ujeżdżenia odbywa się na czworoboku o wymiarach 80m x 40m. 
3. Podczas przejazdu zawodnicy mogą mieć przy sobie program ujeżdżenia – program może być 

czytany. 
4. Ujeżdżenie oceniane jest przez komisję sędziowską na podstawie wytycznych 

przedstawionych w programie ujeżdżenia (załącznik nr 3A do Regulaminu Cyklu Zawodów 
o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice) 

5. Punkty uzyskane w ujeżdżeniu przeliczane są na punkty karne według następującego 
schematu: 
Punkty karne w ujeżdżeniu: 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ujeżdżeniu – liczba uzyskanych 
punktów ujeżdżeniu 

§ 7 Maraton kombinowany (maraton + zręczność powożenia) 

1. Obowiązkowym chodem na trasie maratonu jest kłus/stęp. 
2. Przeszkody zostaną oznaczone celownikami (czerwonym z prawej strony, białym z lewej) 

oraz numerem 
3. Zawodnik pokonuje przeszkodę mając czerwony celownik i numer po prawej stronie 
4. Niepoprawione pomylenie trasy to eliminacja. 
5. Zawodnik po przekroczeniu celownika kończącego przeszkodę ma 3 sekundy na przejście do 

obowiązkowego kłusa/stępa 
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6. Każda zmiana chodu podczas obowiązkowego kłusa/stępa (przejście do galopu) powoduje 
naliczenie punktów karnych 

7. Całą trasę maratonu kombinowanego zawodnik pokonuje na czas 
8. Trasa części maratonowej (kolejność przeszkód) zostanie podana w dniu zawodów w trakcie 

zapoznania z trasą – podczas odprawy technicznej 
9. Za najlepszy przejazd maratonu kombinowanego uznaje się przejazd z najmniejszą liczbą 

punktów karnych i najlepszym czasie. 
10. Konkurs maratonu rozgrywany jest na zasadzie konkursu na czas z karnymi sekundami 

przeliczanymi na punkty karne według poniższej tabeli, pkt. 1 
 

Punkty karne naliczane są w następujący sposób 

 
 

11 Poprawione pomylenie trasy nie powoduje naliczenia punktów karnych. 
12 W przypadku większej ilości pomyleń trasy sędziowie mogą przyznać dodatkowe punkty 

karne 
13 Zawodnik, który błędnie pokona przeszkodę i nie poprawiając przejazdu przystąpi 

do pokonywania kolejnej przeszkody, zostaje wyeliminowany 
14 Sędzia użyje dzwonka, a czas zostaje zatrzymany natychmiast, gdy lejce, naszelniki lub 

pasy pociągowe zostaną rozłączone, bądź zerwane lub gdy bryczka jest poważnie 
uszkodzona, a także gdy koń przełoży nogę/nogi przez pas pociągowy lub dyszel. Luzak 
musi zejść w celu dokonania stosownej naprawy. Zawodnik otrzyma 10 pkt. karnych, 
a czas zostanie zatrzymany 

§8 Warunki techniczne 

1. Poniższe warunki techniczne odnoszą się do wszystkich Zawodów Cyklu o Puchar Prezesa 
ŚOZHK Katowice 

2. Każdy konkurs maratonu kombinowanego obejmuje maksymalnie od 1 do 3 przeszkód typu 
maratonowego. 

3. Maksymalna ilość bramek w przeszkodzie typu maratonowego wynosi 5 
4. Wszystkie przeszkody muszą być tej samej szerokości min: 3m 
5. Przeszkoda typu maratonowego, która została pokonana w prawidłowym kierunku 

i kolejności pozostaje „otwarta” i może być przejeżdżana ponownie 
6. W przeszkodzie typu maratonowego każda z indywidualnych bramek staje się „otwarta” 

po jej prawidłowym pokonaniu.  
7. Maksymalna ilość kegli w maratonie kombinowanym wynosi 14 
8. Rozstaw par kegli w przeszkodach typu zręcznościowego równa się szerokości rozstawu 

tylnej osi zaprzęgu + 40 cm 
9. Pozostałe warunki zgodne z zapisami regulaminu PZJ. 

 
 

1.  Każda rozpoczęta sekunda 0,25 pkt. 

2.  Nie zastosowanie się do obowiązkowego kłusa/stępa (każda 
rozpoczęta sekunda powyżej 3 sekund od minięcia celownika 
kończącego przeszkodę) 

0,25pkt. 

3.  Przejście do innego chodu podczas obowiązkowego kłusa/stępa (do 
galopu) 

0,25 pkt./sek. 

4.  Zejście powożącego z zaprzęgu  60 pkt. 

5.  Zejście luzaka z zaprzęgu  10 pkt. za każdy 
przypadek 

6.  Przejazd bez kasku/toczka eliminacja 
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§9 Zasady punktacji i klasyfikacji 

1. W każdych zawodach cyklu o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice rozgrywane są dwa konkursy 
– A i B 

2. W każdych zawodach zaliczanych do Pucharu Prezesa ŚOZHK Katowice, zawodnicy 
zdobywają punkty bonifikacyjne za zajęte miejsca zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Zajęte miejsca Konkursy zawody jednodniowe 

I 25 

II 20 

III 17 

IV 15 

V 13 

VI 11 

VII 9 

VIII 7 

IX 5 

X 3 

 
3. Zawodnik, który nie ukończył konkursu z powodu rezygnacji, dyskwalifikacji, eliminacji 

lub z jakiegokolwiek innego powodu, otrzymuje zero punktów bonifikacyjnych 
4. O zajętym miejscu w kwalifikacji końcowej decyduje suma punktów bonifikacyjnych 

uzyskanych za zajęte miejsca w zawodach cyklu zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice 
w danym roku. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów 
bonifikacyjnych o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje miejsce zajęte przez 
zawodnika w zawodach kończących cykl zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice. 

 

§10 Postanowienia końcowe do konkursu A i B 

1. Zawody zwycięża zawodnik, który zdobędzie najmniejszą łączną liczbę punktów karnych 
liczoną według schematu: 5 

suma_punktów = punkty_karne_ujeżdżenie + punkty_karne_maraton kombinowany 
2. Wyniki poszczególnych konkursów po podliczeniu podawane są do publicznej wiadomości 

po każdym zakończonym konkursie. 
3. W przypadku uzyskania przez zawodników dwóch jednakowych wyników następuje 

dogrywka 
4. Dogrywka będzie polegała na przejechaniu elementów maratonu kombinowanego - tylko 

kegli  
5. Wygrywa ten zawodnik, który zdobędzie najmniej punktów karnych w najlepszym czasie. 

§11 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 
2. Interpretacja regulaminu należy wyłączne do organizatora 
3. Wszelkie kwestie dotyczące zawodów nieobjęte niniejszym regulaminem są zgodne 

z Regulaminem Rozgrywania Krajowych Zawodów w Powożeniu Polskiego Związku 
Jeździeckiego 

4. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, nie ponosi odpowiedzialności 
za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie zawodów oraz w czasie 
transportu na i po zawodach 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
I. Polski Związek Jeździecki, w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, 

że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać 
zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w 
każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być 
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 

II. 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. 

III. 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 medycznej. 

IV. 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. 

V. 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. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do 
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 
współpracy z koniem. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udział naszego syna / naszej córki* 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko 

w cyklu zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice, odbywających się dnia ….................... na 
terenie 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa organizatora zawodów 

Syn / córka* bierze udział w zawodach na naszą odpowiedzialność. Oświadczamy również, 
że syn/córka* nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego wypoczynku. 
 
 

Numer dowodu osobistego 
 

…………………………………………………............ 
 

Telefon rodzica/opiekuna 
 

…………………………………………………............ 
 

Data: 
 

…………………………………………………............ 
 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 
 
 

…………………………………………………............ 
 
 
*nieodpowiednie skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numer dowodu osobistego 

 
…………………………………………………............ 

 
Telefon rodzica/opiekuna 

 
…………………………………………………............ 

 
Data: 

 
…………………………………………………............ 

 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 
 
 

…………………………………………………............ 
 


