REGULAMIN - Propozycje
VIII Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
W związku z zagrożeniem epidemicznym MZHK w Krakowie przedstawia
w załączeniu warunki organizacji przeprowadzenia na terenie Klikowej,
VIII Małopolskich Mistrzostw w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w warunkach uczestnictwa
lub odwołania imprezy.

W ramach VIII Małopolskich Mistrzostw w Powożeniu
Zaprzęgami Konnymi odbędzie się kwalifikacja w konkursie
zaprzęgowym parokonnych koni rasy huculskiej o Puchar Prezesa
PZHKH Kryształowa Kula
Data i miejsce:
06 czerwiec 2021r.
TARNÓW - "KLIKOWA", UL KLIKOWSKA 304
Organizatorzy:
1. Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
Współorganizatorzy:
1. Klikowska Ostoja Polskich Koni – Klikowa
Program zawodów:
Niedziela 06 czerwiec 2020r.
godz. 8.00 – sprawdzenie dokumentacji zawodników, koni, uaktualnienie zapisów
do konkursów, uiszczenie opłaty organizacyjnej i za stanowiska.
godz. 9.00 - odprawa techniczna
godz. 10.00 - konkurs ujeżdżenia (konie duże i małe)..
godz. 13.30 – Maraton kombinowany (konie duże i małe).
godz. 15 00 - Amatorski Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Konnymi
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Celem zawodów jest promocja i rozpowszechnienie sportowego użytkowania
koni w dyscyplinie powożeniu zaprzęgami konnymi powożenie, a także formy
turystyki konnej i aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych oraz
integracja środowiska jeździeckiego.
2. Konkurencja Powożenie zaprzęgami będzie podzielona na kategorie:
 Zaprzęgi sportowe SINGLE
 Zaprzęgi sportowe PARY
 Zaprzęgi tradycyjne Duże konie
 Zaprzęgi tradycyjne Małe Konie
3. Zawody będą oceniane przez komisję sędziowską, w składzie:
 Andrzej Goraus
 Zenon Podstawski
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4. Warunki techniczne
Organizator zapewnia miejsca w stajni w dniach 6 czerwiec 2021r od godz.:
6:00 do godz. 20 00. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po telefonicznym
ustaleniu z Panią Małgorzatą Bacą: tel. 796 084 015.

Ustala się:
 wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 150 PLN na pokrycie kosztów
organizacyjnych, dla członków Związku, którzy opłacili składkę 2021r., dla
pozostałych 200 zł. (wpłatę należy dokonać do dnia 2 czerwiec 2021r. na
konto Małopolskiego Związku Hodowców Konia w Krakowie: BOŚ 91 1540
1115 2111 6011 8154 0001. Opłata organizacyjna jest obowiązkowa i przepada w
przypadku nie stawienia się na próbę dzielności. Po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą
przyjmowane.

 Opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia koni na zawody.
Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym należy przesyłać na adres:
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków
mzhk_krakow@wp.pl
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń 2 czerwiec 2021r.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Prawo udziału w zawodach mają wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą się do
organizatora wypełniając formularz zgłoszeniowy i uzyskają rejestrację na
liście startowej. Zawodnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazań do startu w zawodach. Zalecane jest posiadanie
ubezpieczenia NNW na czas trwania zawodów.
2. Do udziału w zawodach towarzyskich dopuszczone są zdrowe konie, mające
ukończone 4 lata, niewykazujące trwałych kulawizn, okaleczeń, krwawień.
3. Uwaga: Konkurs ujeżdżenia jest obowiązkowy dla wszystkich
startujących w zawodach + maraton kombinowany lub konkurs
zręczności
powożenia
zaprzęgami
konnymi
(dla
zaprzęgów
tradycyjnych). Program ujeżdżenia może być podpowiadany przez
luzaka).
4. Konie dowiezione na Zawody muszą być zaopatrzone w paszport, z
adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
5. Konie na zawody należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę
(owies i siano). Słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Istnieje możliwość
zakupy siana – 1 kostka za 10 zł. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.
6. Szczepienia: Konie nie mogą być nosicielami wirusów i muszą pochodzić ze
zdrowych stad. Muszą być szczepione przeciwko grypie (wpis do paszportu)
według następującego schematu:
a. szczepienie podstawowe – pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia
szczepienia /drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21–go dnia i nie
później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypominające – co najmniej 12 miesięcy od ostatniego
szczepienia żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później
niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.
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c. koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć
potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe.
Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie
zostaną dopuszczone do udziału w zawodach.
7. Dopuszcza się możliwość odbycia przejazdu treningowego, dopuszczone
będą zdrowe, dobrze rozwinięte konie, mające ukończone 3 lata,
niewykazujące trwałych kulawizn, okaleczeń, krwawień. Przejazdy te będę
oceniane przez Komisję Sędziowską, ale nie będą klasyfikowane i nie będzie
prowadzony dla nich ranking.
8. W zawodach w powożeniu 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).
9. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach osób niepełnoletnich jest
zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
10.

Koń może startować w poszczególnych konkursach tylko raz.

11.
Zmiana na liście startowej możliwa jedynie za zgodą Sędziego
Głównego.
12. Warunkiem dopuszczenia do startu jest trzeźwość zawodnika (w powożeniu
także luzaka) biorącego udział w zawodach.
13. Do startu w zawodach dopuszczony jest każdy rodzaj zaprzęgu i o
dowolnym rozstawie kół pod warunkiem, że nie zagraża bezpieczeństwu
startującego, jego konia i pozostałych uczestników zawodów. Zaprzęgi
powinny być wyposażone w hamulec.
14. Startujący obowiązani są posiadać przy sobie dowód osobisty.
15. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zaleca się
wykupienie indywidualnego ubezpieczenia NNW.
16. Aby rozegrać konkurs w danej kategorii do udziału w zawodach zgłoszonych
musi być minimum 3 uczestników.
§ 3 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 zawodnika (pary jeździec
koń lub 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.
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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.
§ 4 Ocena i przebieg zawodów
1. Zawodnicy startują według listy startowej.
2. Moment startu zawodnika wskazuje sędzia, czas liczony jest od przecięcia
linii startu przed pierwszą przeszkodą do przecięcia linii mety za ostatnią
przeszkodą.
3. W Konkurencji powożenia luzak zobowiązany jest przebywać na bryczce
podczas ruchu pojazdu.
§ 5 Zręczność powożenia
1. Konkurs rozgrywany jest na zasadach konkursu zwykłego zgodnie z przepisami
PZJ dla dyscypliny powożenie:
1. Zrzutka
2. Każda rozpoczęta sekunda.
3. Pomylenie trasy

3 pkt
0,25 pkt
eliminacja

2. Przeszkody zostaną oznaczone celownikami (czerwonym z prawej strony,
białym z lewej) oraz numerem. Zawodnik pokonuje przeszkodę mając czerwony
celownik i numer po prawej stronie
3. Niepoprawione pomylenie trasy to eliminacja.
4. Całą trasę maratonu kombinowanego zawodnik pokonuje na czas
5. Za najlepszy przejazd konkursu uznaje się przejazd z najmniejszą liczbą
punktów karnych i w najlepszym czasie.
6. Zawodnik, który błędnie pokona przeszkodę i nie poprawiając przejazdu
przystąpi do pokonywania kolejnej przeszkody, zostaje wyeliminowany.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
2. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora
3. Wszelkie kwestie dotyczące zawodów nieobjęte niniejszym regulaminem są
zgodne z przepisami dyscyplin oraz przepisami ogólnymi PZJ.
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
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1.

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
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2.
3.

4.

5.

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.
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.
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.
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.
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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