
Regulamin Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami 
jedno i parokonnymi rozgrywanych z okazji Dni Pszowa 

9 czerwca 2013r.

Postanowienia wstępne
1. Celem zawodów jest promocja i rozpowszechnienie dyscypliny sportu, jaką  jest  powożenie, 

jako formy alternatywnej próby dzielności służącej weryfikacji  użytkowości koni oraz formy 
aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych.

2. Organizatorem  zawodów  jest  Urząd  Miasta  w  Pszowie  i  Hodowcy  Terenowego  Koła 
Hodowców Koni  „Rybnik  -Wodzisław” wraz  z  Śląsko-Opolskim Związkiem Hodowców Koni 
w Katowicach.

3. Zawody odbędą się w na terenie boiska treningowego „Górnika Pszów” w Pszowie
4. Zawody będą oceniane  przez  komisję  sędziowską,  której  skład  zostanie  ogłoszony  w dniu 

zawodów.
5. Zawody  składają  się  z  trzech  części:  konkursu  zręczności  powożenia,  ujeżdżenia 

oraz maratonu.
6. Zawody odbędą się z podziałem na rodzaje zaprzęgów jedno- i parokonnych.

Udział w zawodach
1. Prawo  udziału  w  zawodach  mają  wszyscy  zawodnicy,  którzy  zgłoszą  się  do  organizatora 

zawodów w terminie do 9 czerwca 2013r.,  wypełnią formularz zgłoszeniowy, wpłacą wpisowe 
w wysokości 30 zł i  uzyskają rejestrację na liście startowej.

2. Zawodnicy  oraz  konie  z  klubów  jeździeckich,  którzy  startują  w  zawodach  ogólnopolskich 
i międzynarodowych oraz są zarejestrowani w PZJ lub WZJ mogą brać udział  w  zawodach. 
Organizator  przewiduje  możliwość  wprowadzenia  dodatkowych  obostrzeń  dla 
w/w zawodników  i  koni  mających  na  celu  wyrównanie  szans  pomiędzy  nimi  a  osobami 
rozpoczynającymi starty w zawodach amatorskich.

3. W zawodach mogą startować osoby niepełnoletnie, od 16 roku życia (według roku urodzenia) 
pod warunkiem startu  pełnoletniego luzaka (lub gdy  osoba niepełnoletnia  ma pełnić  rolę 
luzaka, pełnoletniego powożącego). Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach osób 
niepełnoletnich jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Warunkiem  dopuszczenia  do  startu  jest  trzeźwość  zawodnika  i  luzaka  biorącego  udział 
w zawodach.

5. Do startu w zawodach dopuszczony jest każdy rodzaj zaprzęgu, pod warunkiem, że nie zagraża 
bezpieczeństwu startującego i pozostałych uczestników zawodów.

6. Zawodnik  zobowiązany  jest  posiadać  kask  i  rękawiczki  oraz  długie  spodnie  (w trakcie 
konkurencji  ujeżdżenia  zawodnik  powinien  trzymać  w  ręce  bat.  Pożądana  jest  derka 
przykrywająca nogi).

7. Zawodnik i luzak mogą startować w zawodach tylko jeden raz.
8. Zmiana luzaka w zaprzęgu jest możliwa jedynie za zgodą organizatora bądź sędziego.
9. Do  udziału  w  zawodach  dopuszczone  są  zdrowe  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.

10. Koń może startować w zawodach tylko raz.
11. Wpisowe pobierane jest od każdego startującego zaprzęgu.
12. Startujący  obowiązani  są  posiadać  przy  sobie  dowód  osobisty  (lub  w  przypadku  osób 

niepełnoletnich  pisemną  zgodę  obojga  rodziców  lub  opiekunów  prawnych)  oraz  paszport 
(paszporty) konia (koni).



13. Każdemu zawodnikowi w czasie rejestracji zostanie wydany komplet materiałów:
 numer startowy, który należy umieścić z prawej strony bryczki;
 program ujeżdżenia wraz z jego schematycznym rysunkiem;
 talon upoważniający do bezpłatnego posiłku.
 Regulamin Amatorskich Zawodów w Powożeniu.

14. Organizator  dopuszcza  możliwość  zamiany  numerów  startowych  jedynie  w  wypadku,  gdy 
zawodnicy startują jedną bryczką i przeprzęgnięcie koni wymaga czasu.

15. Decyzję o zmianie numeru startowego podejmuje organizator.
16. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
17. Liczba zaprzęgów biorących udział w zawodach ograniczona jest do 30. O udziale w zawodach 

decyduje kolejność zgłoszeń.
18. Aby  rozegrać  zawody  w  grupie  zaprzęgów  jednokonnych  lub  parokonnych  do  udziału 

w zawodach zgłoszonych musi być minimum 5 zaprzęgów.

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 I do Regulaminu)

Przebieg i ocena zawodów
1. Zawodnicy startują według numerów startowych.
2. Moment startu zawodnika wskazuje sędzia.
3. Powożący zobowiązany jest trzymać bat w ręku w czasie trwania zawodów.
4. Luzak zobowiązany jest przebywać na bryczce.
5. Szczegółowe plany przejazdów w poszczególnych konkurencjach oraz zasady rozgrywania 

zawodów i klasyfikacji zawodników zawarte są w załączniku nr II do Regulaminu.
Konkurs Zręczności Powożenia

1. Pierwszym etapem zawodów jest Konkurs Zręczności Powożenia.
2. W przejeździe podstawowym konkursu zręczności należy zmieścić się w normie czasu.
3. W  rozgrywce  przeprowadzonej  bezpośrednio  po  przejechanym  bez  punktów  karnych 

przejeździe podstawowym liczony jest czas przejazdu.
Ujeżdżenie

1. Drugim etapem zawodów jest Ujeżdżenie.
2. Zawodnicy  bezpośrednio  po Konkursie Zręczności  Powożenia.  przejeżdżają na miejsce startu 

Ujeżdżenia.
3. Ujeżdżenie odbywa się zgodnie z programem ujeżdżenia, który jest dostępny u organizatorów 

i na stronie internetowej www.ozhk-katowice.pl
4. Ujeżdżenie odbywa się na czworoboku.
5. Podczas przejazdu zawodnicy mogą mieć przy sobie program ujeżdżenia.
6. Ujeżdżenie oceniane jest przez komisję sędziowską na podstawie wytycznych przedstawionych 

w programie ujeżdżenia.



Maraton
1. Trzecim etapem zawodów jest maraton.
2. Zawodnicy  bezpośrednio  po Konkursie Zręczności Powożenia  przejeżdżają na miejsce startu 

Maratonu.
3. Przeszkody zostaną oznaczone celownikami (czerwonym z prawej strony, białym z lewej) oraz 

numerem.
4. Zawodnik pokonuje przeszkodę mając czerwony celownik z numerem po prawej stronie.
5. Niepoprawione pomylenie trasy to dyskwalifikacja.
6. Trasa maratonu (kolejność przeszkód) zostanie podana w dniu zawodów w trakcie zapoznania 

z trasą.
7. Zgubienie nakrycia głowy podczas przejazdu nie powoduje naliczenia punktów karnych.

Postanowienia końcowe
1. W przypadku uzyskania przez zawodników dwóch jednakowych wyników następuje dogrywka.
2. Dogrywka będzie polegała na ponownym przejechaniu konkursu zręczności powożenia.
3. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
4. Interpretacja regulaminu należy wyłączne do organizatora
5. Wszelkie  kwestie  dotyczące  zawodów  nieobjęte  niniejszym  regulaminem  są  zgodne 

z Regulaminem  Rozgrywania  Krajowych  Zawodów  w  Powożeniu  Polskiego  Związku 
Jeździeckiego.

6. 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.

Załącznik Nr I do Regulaminu
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia 
musi stać ponad wszystkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, 
starannego obrządku, kucia oraz transportu. 

2. Konie  i  jeźdźcy  muszą  być  zdrowi,  kompetentni  i  wytrenowani,  zanim  wezmą  udział  w 
zawodach.  Dotyczy  to  także  stosowanych  leków,  środków  medycznych  oraz  zabiegów 
chirurgicznych  zagrażających  dobrostanowi  konia  lub  ciąży  klaczy,  oraz  przypadków 
nadużywania pomocy medycznej. 

3. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren 
zawodów,  stan  techniczny  podłoża,  warunki  stajenne  i  atmosferyczne,  kondycję  koni  i  ich 
bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

4. 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, ewentualnie eutanazji. 

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


