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REGULAMIN  

Transgranicznych Amatorskich Zawodów  

w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 

 (13.09.2014 r.) 

 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem „Transgranicznych Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami 

Konnymi” jest Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski (zwany 

dalej „Organizatorem”). 

2. W ramach „Transgranicznych Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi” 

zorganizowane zostaną zawody oraz festyn jeździecki. 

3. Impreza organizowana jest w partnerstwie z Gminą Dolna Łomna w Czechach i Gminą 

Gorzyce w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „PRZEKRACZAMY GRANICE” w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita 

Polska 2007-2013. 

4. Termin zawodów i festynu jeździeckiego: 13.09.2014 r.  

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.30. Rejestracja uczestników zawodów od godz. 8.00. 

5. Miejsce: tereny sportowo- rekreacyjne przy Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu  

i Rekreacji w Gorzycach NAUTICA, ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce. 

 

II. Cele imprezy 

Głównymi celami imprezy są: 

a) integracja, rozwijanie i wspieranie rozwoju współpracy między społecznościami po obu 

stronach granicy, 

b) nawiązanie oraz wzmocnienie współpracy przygranicznej hodowców koni poprzez wymianę 

doświadczeń i poglądów, 

c) przedstawienie mieszkańcom pogranicza polsko-czeskiego dyscypliny powożenia zaprzęgami 

jedno, paro i wielokonnymi, 

d) pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Gminą Dolna 

Łomna w zakresie wspólnej organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, 

e) popularyzacja zdrowego trybu życia, pokazująca alternatywne sposoby spędzania wolnego 

czasu, wpisująca się w trend dbania o kulturę fizyczną i aktywny relaks, a także promocja 

popularnego w Europie "jeździeckiego" stylu życia i pro zwierzęcego nastawienia, 

f) promocja walorów kulturowych i turystycznych pogranicza. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Udział w zawodach i festynie jeździeckim  jest nieodpłatny i dobrowolny. Uczestnicy biorą 

w nim udział  na własną odpowiedzialność. 
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2. Zgłoszenia udziału w zawodach należy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia  

stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu, którą należy: 

a) wysłać e-mailem - na adres poczty elektronicznej: kultura@powiatwodzislawski.pl lub 

ue@gorzyce.pl lub obec@dolnilomna.eu, 

b) wysłać pocztą na adres:  

 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śl. lub 

 Urząd Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce lub 

 Obecní úřad,  Dolní Lomná čp. 164, 739 91 Dolní Lomná. 

3. Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w zawodach upływa w dniu 05 września 

2014 r. 

4. Zgłoszenia po terminie wymienionym w pkt. 3 regulaminu będą możliwe wyłącznie za 

zgodą Organizatora i w razie niewyczerpania limitu zgłoszeń. 

5. Organizator ma prawo do ograniczenia liczby startujących w zawodach i wcześniejszego 

zakończenia zapisów w przypadku osiągnięcia pułapu odpowiednio wysokiej liczby 

zgłoszeń. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. W zawodach mogą startować osoby niepełnoletnie od 14 roku życia, pod warunkiem startu 

pełnoletniego luzaka (lub gdy osoba niepełnoletnia ma pełnić rolę luzaka, pełnoletniego 

powożącego). Przyjmuje się, że zawodnik / luzak osiągnął wymagany wiek, jeśli osiągnie 

ten wiek w danym roku kalendarzowym.  

7. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach osób niepełnoletnich jest zgoda 

rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

8. Każdy uczestnik zawodów i  festynu jeździeckiego wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb i celów organizacji zawodów i festynu jeździeckiego (zgodnie  

z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  Dz. U. z 2002 r.,  Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.).  W przypadku osób niepełnoletnich stosowną zgodę wyrażają rodzice lub 

opiekunowie prawni. 

9. Każdy uczestnik zawodów i  festynu jeździeckiego wyraża zgodę na rozpowszechnianie 

swojego wizerunku w przekazach telewizyjnych lub multimedialnych, Internecie oraz  

w postaci fotografii lub innego materialnego nośnika wizerunku na potrzeby organizacji 

zawodów i festynu jeździeckiego oraz w celach zgodnych z działalnością prowadzoną przez 

Powiat Wodzisławski, na podstawie przepisu  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  

W przypadku osób niepełnoletnich stosowną zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

10. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest nieposiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w zawodach oraz przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa.  

11. Złożenie karty zgłoszenia zawodnika oraz wpisanie się na listę zawodników w Biurze 

Zawodów jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.  

mailto:kultura@powiatwodzislawski.pl
mailto:ue@gorzyce.pl
mailto:obec@dolnilomna.eu
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12. Wpisanie się na listę uczestników festynu jeździeckiego jest jednoznaczne z akceptacją 

wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.  

13. 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. 

14. Naruszenie przepisu dotyczącego wieku zawodnika/ luzaka oraz konia powoduje 

dyskwalifikację. 

15. Startujący zawodnicy obowiązani są posiadać przy sobie dowód osobisty (lub w przypadku 

osób niepełnoletnich inny dokument ze zdjęciem). 

16. Każdemu zawodnikowi w czasie rejestracji zostanie wydany komplet materiałów: 

1) numer startowy, który należy umieścić z prawej strony bryczki, 

2) program ujeżdżenia wraz z jego schematycznym rysunkiem, 

3) talon upoważniający do bezpłatnego posiłku, 

4) regulamin zawodów, 

5) ulotka informacyjno-promocyjna, 

6) koszulka. 

17. Pierwszym pięciuset osobom - uczestnikom festynu jeździeckiego zostaną wydane talony 

upoważniające do bezpłatnego drobnego poczęstunku. 

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. Zawodnik i luzak zobowiązani są posiadać nakrycie głowy i kask, rękawiczki oraz długie 

spodnie. Zawodnik powinien trzymać w ręce bat. 

21. W konkurencjach ujeżdżenia i zręczności powożenia wymagany jest strój galowy/ 

elegancki, pożądana jest derka przykrywająca nogi zawodnika. 

22. W maratonie obowiązuje strój sportowy – zawodnik i luzak muszą startować  

w kaskach.   

23. 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 

muszą posiadać sprawny hamulec. 

24. Podczas trwania zawodów jeden koń może startować maksymalnie w dwóch kategoriach. 

 

IV.  Warunki rozgrywania zawodów 

1. Zawody odbędą się w trzech kategoriach: jednokonne, parokonne, wielokonne. 

2. Każda z kategorii składa się z trzech części: A- ujeżdżenia, B- maratonu, C – zręczności 

powożenia. 
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3. Zawodnicy rozpoczynają zawody od próby ujeżdżania (A). Bezpośrednio po ujeżdżeniu 

zawodnicy rozpoczynają konkurencję zręczności powożenia (C), następnie, po przerwie, 

przystępują do maratonu (B). 

 

A. Ujeżdżenie 

1. Ujeżdżenie odbywa się zgodnie z programem ujeżdżenia stanowiącym załącznik nr  4 do 

Regulaminu. 

2. Na zawodach ujeżdżenie odbywa się na czworoboku o wymiarach 60m x 30m.   

3. Podczas przejazdu zawodnicy mogą korzystać z programu ujeżdżenia.  

4. Ujeżdżenie oceniane jest przez komisję sędziowską na podstawie wytycznych 

przedstawionych w programie ujeżdżenia (załącznik nr 4 do Regulaminu). 

5. Punkty uzyskane w ujeżdżeniu przeliczane są na punkty karne według następującego  

schematu:  

                  punkty_karne_ujeżdżenie= 0,8x(200 – liczba_uzyskanych_punktów_ujeżdżenie) 

 

B. Maraton 

1. Obowiązkowym chodem między przeszkodami 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. Niepoprawienie pomyłki trasy to eliminacja. 

5. Zawodnik po przekroczeniu celownika kończącego przeszkodę ma 5 sekund na przejście 

do obowiązkowego kłusa/stępa. 

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

naliczenie punktów karnych. 

7. Na trasie maratonu nie obowiązuje norma czasu. 

8. Trasa maratonu (kolejność przeszkód) zostanie podana w dniu zawodów w trakcie 

zapoznania z trasą – podczas odprawy technicznej. 

9. Za najlepszy przejazd maratonu uznaje się przejazd z najmniejszą liczbą punktów karnych. 

10. Konkurs maratonu rozgrywany jest na zasadzie konkursu na czas z karnymi sekundami  

przeliczanymi na punkty karne według poniższej tabeli. 

11. Punkty karne naliczane są za czas mierzony na przeszkodach. 

12. Punkty karne naliczane są w następujący sposób: 

 

1 Każda rozpoczęta sekunda 0,2 pkt. 

2 Nie zastosowanie się do obowiązkowego kłusa 

/stępa (każda rozpoczęta sekunda powyżej 5 sekund 

od minięcia celownika kończącego przeszkodę) 

0,2 pkt. 
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3 Przejście do innego chodu podczas obowiązkowego  

kłusa/stępa (do galopu) 

0,2 pkt./sek 

4 Zejście powożącego z zaprzęgu 50 pkt 

5 Zejście luzaka z zaprzęgu 10 pkt. za każdy przystanek 

6 Przejazd bez kasku/toczka lub/i rękawiczek 5 pkt 

7 Upuszczenie bata 5 pkt. 

 

13. Poprawione pomylenie trasy nie powoduje naliczenia punktów karnych. 

14. W przypadku większej ilości pomyleń trasy sędziowie mogą przyznać dodatkowe punkty 

karne. 

15. Zawodnik, który błędnie pokona przeszkodę i nie poprawiając przejazdu przystąpi do 

pokonywania kolejnej przeszkody, zostaje wyeliminowany. 

16. Zgubienie nakrycia głowy podczas przejazdu nie powoduje naliczenia punktów karnych. 

17. 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. 

 

C. Konkurs Zręczności Powożenia 

1. Podczas konkursu zręczności powożenia czas liczony jest od momentu przekroczenia 

celownika startowego. 

2. Czas przejazdu powożącego nie powinien przekroczyć ustalonej podczas odprawy 

technicznej normy czasu. 

3. W przypadku przekroczenia przez powożącego ustalonego limitu czasu za każdą 

rozpoczętą sekundę naliczane są punkty karne. 

4. Konkurs rozgrywany jest na zasadach konkursu zwykłego  – przy jednakowej liczbie 

punktów karnych decyduje całkowity czas przejazdu obu prób. 

5. Punkty karne naliczane są w następujący sposób: 

1 Każda rozpoczęta sekunda ponad normę czasu 0,2 pkt. 

2 Zrzutka piłeczki lub przewrócenie kegla 3 pkt. 

3 Zejście powożącego z zaprzęgu 50 pkt. 

4 Zejście luzaka z zaprzęgu 10 pkt. za każdy przystanek 

5 Przejazd bez nakrycia głowy lub/i rękawiczek 5pkt  

6 Upuszczenie bata 5 pkt. 

7 Niepoprawione pomylenie trasy eliminacja 

 

6. Poprawienie pomyłki trasy nie powoduje naliczenia punktów karnych. 
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V. Nagrody 

1. W każdej kategorii za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymają statuetki/puchary. 

2. Ponadto Organizator dla zwycięzców każdej kategorii przewiduje następujące nagrody 

finansowe: 

1) za zajęcie I miejsca-nagroda pieniężna w kwocie do 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100), 

2) za zajęcie II miejsca-nagroda pieniężna w kwocie do 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 

00/100), 

3) za zajęcie III miejsca-nagroda pieniężna w kwocie do 200,00 zł (słownie: dwieście 

złotych 00/100). 

 

VI. Dyskwalifikacja zawodnika 

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

zawodów i festynu jeździeckiego zostanie zdyskwalifikowany. 

2. Komisja sędziowska może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika na wypadek 

wystąpienia u konia: kulawizny, okaleczenia, krwawienia, nadmiernej pobudliwości, 

złośliwości. 

3. Komisja sędziowska może zadecydować o dyskwalifikacji zaprzęgu, który w opinii sędziego 

stwarza zagrożenie dla uczestników i pozostałych osób przebywających na terenie 

rozgrywania zawodów. 

4. Komisja sędziowska może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika, który w rażący 

sposób naruszył zasady zawarte w Kodeksie Postępowania z Koniem (załącznik nr 1  do 

Regulaminu). 

 

VII. Ocena i przebieg 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. 

 

VIII. Warunki techniczne 

1. Każdy konkurs maratonowy obejmuje 5 przeszkód typu maratonowego. 

2. Maksymalna ilość bramek w przeszkodzie typu maratonowego wynosi 5. 

3. Wszystkie przeszkody muszą być tej samej szerokości – min. 3 m. 

4. Przeszkoda typu maratonowego, która została pokonana w prawidłowym kierunku  

i kolejności pozostaje „otwarta” i może być przejeżdżana ponownie. 

5. W przeszkodzie typu maratonowego każda z indywidualnych bramek staje się „otwarta” po 

jej prawidłowym pokonaniu. Część przeszkody bez oznaczonych bramek pozostaje „wolna” 

po  uzyskaniu przez zawodnika sygnału i przekroczeniu linii startu. 
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6. Maksymalna ilość bramek w konkursie zręczności wynosi 15. 

7. Rozstaw par słupków (kegli) w przeszkodach typu zręcznościowego równa się szerokości 

rozstawu tylnej osi zaprzęgu + 40 cm. 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Zabrania się uczestnictwa w zawodach osobom będącym w stanie nietrzeźwym jak też 

znajdujących się pod wpływem środków odurzających. 

2. Każdy z uczestników odpowiada za odpowiednie przygotowanie do udziału w zawodach 

oraz za właściwy stan techniczny zaprzęgu, umożliwiający mu panowanie nad nim                   

w każdej sytuacji.  

3. Naruszanie zapisów niniejszego regulaminu i niestosowne zachowanie skutkować mogą 

wykluczeniem z zawodów i festynu jeździeckiego. 

4. Przyjazd i odjazd uczestników zawodów i festynu jeździeckiego odbywa się we własnym 

zakresie i na własną odpowiedzialność. Uczestnikom zawodów i festynu jeździeckiego  

nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych  

z udziałem w zawodach i na festynie jeździeckim.  

5. Organizator zapewnia uczestnikom zawodów oraz festynu jeździeckiego ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC). Ubezpieczeniem OC objęte zostaną 

tylko i wyłącznie osoby, które wpiszą się na listę uczestnictwa w zawodach w Biurze 

Zawodów lub na listę uczestnictwa w festynie jeździeckim w Punkcie Informacyjnym. 

6. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów (koni, powożących, luzaków) i festynu 

jeździeckiego od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NW). 

7. Organizator zapewni uczestnikom zawodów: opiekę medyczną dla zawodników 

(powożących, luzaków), opiekę weterynaryjną, posiłek regeneracyjny, okolicznościowe 

koszulki, boksy dla koni (40 szt.).  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników 

zawodów i festynu jeździeckiego wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom 

zawodów i festynu jeździeckiego ani też za szkody poniesione przez uczestników zawodów 

i festynu jeździeckiego wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności 

niezależnych od Organizatora. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom 

zawodów i festynu jeździeckiego, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, 

które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu zawodów i festynu jeździeckiego. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego regulaminu.  

11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny 

termin. 

12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 


