
REGULAMIN ZAWODÓW TOWARZYSKICH  

„VII KOŃSKA ZAJAWKA” 

Węgierska Górka, 18 czerwca 2022 r. 

1. Zawody „VII Końska Zajawka” są konkursem amatorskim. 
2. Zapisy: godz 11:00- 11:45   Start zawodów:  12:00 

3. Zawody rozgrywane będą w kategoriach: 

• Konie małe do 150 cm 

• Konie powyżej 150 cm 

4. Zawodnicy poniżej 18. roku życia powinni dostarczyć pisemne oświadczenie potwierdzające zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów na start w zawodach. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt uczestników ani za szkody wyrządzone przez konie uczestników. 

6. Znajdujące się zawodach przeszkody zostały wybrane spośród przeszkód pojawiających się w naturalnym terenie oraz 

w zawodach – skoki przez przeszkody. 

7. Zawodnik ma obowiązek poruszać się po wyznaczonej o omówionej wcześniej trasie. 

8. Zwycięzca zawodów zostaje zawodnik, który uzyska najniższą liczbę punktów karnych oraz najlepszy czas przejazdu. 

9. Punkty karne naliczane są za: 

• Świadome ominięcie przeszkody: 10 pkt.  

• Odmowę pokonania przeszkody: 4 pkt.  

• Strącenie przeszkody: 4 pkt. 

10. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za trzykrotne wyłamanie oraz upadek jeźdźca. 

11. Zawodnicy mają obowiązek startować w kasku lub toczku. 

12. Zabrania się startu zawodników w ostrogach, z wodzy pomocniczych dopuszczalny jest wytok. Rząd jeździecki (siodło, 

ogłowie itp.) powinien być dopasowany, aby koń nie odczuwał dyskomfortu i mógł poruszać się swobodnie. 

13. W przypadku stwierdzenia przez Jury nieprawidłowości w przejeździe (tj. nadużywanie pomocy jeździeckich, brutalne 

zachowanie wobec konia) zawodnikowi mogą zostać przyznane dodatkowe punkty karne, w skrajnym przypadku 

dyskwalifikacja. 

14. Organizator ustala wpisowe w wysokości 80 zł od jednego zawodnika. 

15. W przypadku, gdy zawodnik nie zgadza się z decyzją sędziów, ma prawo złożyć pisemną skargę do rozpatrzenia przez 

organizatora przy wpłacie 300 zł, przy czym jeżeli organizator stwierdzi bezzasadność skargi, wpłata ta nie zostaje 

zawodnikowi zwrócona. 

16. W związku z wielowiekową tradycją jeździectwa obowiązuje schludny ubiór (powszechnie przyjęte stroje to strój 

klasyczny: biała koszula, bryczesy, wysokie buty oficerki), toczek lub kask, fraczek oraz strój westernowy: koszula, 

dżinsy. Zawodników do 12. roku życia obowiązuje ochronna kamizelka jeździecka.  

17. Każdy koń ma obowiązek przejść kontrolę weterynaryjną. Jeżeli stan zwierzęcia będzie budził zastrzeżenia, weterynarz 

ma prawo nie dopuścić konia do zawodów. 

18. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla zawodników, zawodnicy opłacają ubezpieczenie we 

własnym zakresie.  

19. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego postanowień. 

20. Dla wszystkich zawodników przewidziany jest dyplom oraz flo dla konia. 

21. W poszczególnych kategoriach najlepsi zawodnicy otrzymują puchary. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, nagrywania i fotografowania wizerunku 

uczestników dla potrzeb organizatora. 

23. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania wymogów sanitarnych. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub zmiany terminu w sytuacji zaostrzenia obostrzeń 

epidemiologicznych. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  


