
  

Zawody towarzyskie w powożeniu zaprzęgami
Zręczność z przeszkodami maratonowymi

22.08.2021

1.  Organizator:  CWJ Hipodrom Wola , kontakt: Anita Szymaniak tel. 608 283 000 , anita.szymaniak@hipodromwola.com.pl 

                                                                                             Tomasz Szymoniak tel. 601 624 797, zgloszenia.zawody@gmail.com 

2.  Miejsce: Hipodrom Wola, ul. Lutycka 34 Poznań 

3.  Termin zawodów:  22 sierpnia 2021 (niedziela) 

4. Uczestnicy:  minimalny wiek zawodnika 12 lat, wymagane kaski (powożący oraz luzak)

5. Sędzia główny : Adam Markowski 

     Sędzia : Tadeusz Szymoniak

     Gospodarz toru : Błażej Czajka    

6. Zgłoszenia do 19.08.2021 (czwartek) poprzez www.zawodykonne.com lub zgloszenia.zawody@gmail.com

    Zgłoszenie prosimy przesyłać w następujący sposób : „Powożący / luzak / Koń(ie) / rozstaw bryczki”

7. Program zawodów: rozpoczęcie o 12:00. Zręczność powożenia (kegle) + 2 przeszkody maratonowe 

Dopuszcza  się  maksimum  dwie  przeszkody  typu  maratonowego  (bramki  od  A  do  F)  oraz  8-12  przeszkód  typu
zręcznościowego. Parametry konkursu według Regulaminu rozgrywania Krajowych Zawodów w Powożeniu pkt. 6.5.1.

8. Kategorie:
 K2 – Kuce Pary
 D1 – Duże konie single 
 D2 – Duże konie pary
 K/D4 – Kuce i duże konie czwórki (pokazowo) 

       Z uwagi na trudne warunki terenowe kuce single nie będą dopuszczane do startu.
9.  Kwestie organizacyjne:

 minimalny wiek startujących koni : 4 lata (rocznikowo)
 start rozstawami + 30 cm (rozpoczynamy od najwęższego)
 prowadzone będą 3 klasyfikacje : K2, D1, D2
 każdy koń ma prawo do jednego startu podczas zawodów (nie dotyczy pokazu czwórek)
 flots, puchary oraz nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach           
 Zawodników obowiązuje dokumentacja wg. przepisów ZT. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na start w

zawodach w przypadku osób niepełnoletnich, 
Ubiór w Maratonie Kombinowanym:

 W  Maratonie  Zawodnicy  i  Luzacy  muszą  mieć  na  głowie  bezpiecznie  umocowany  kask  ochronny.  Zalecana
kamizelka ochronną/ochraniacz pleców.

 We wszystkich klasach na pojeździe podczas zawodów musi znajdować się jedna osoba pełnoletnia. Zawodnikowi
poniżej osiemnastego roku życia musi towarzyszyć luzak(cy) pełnoletni, posiadający umiejętności i doświadczenie w
Powożeniu.



10.  Opłaty startowe: 60 zł za start  

        Płatne gotówką lub przelewem na rachunek bankowy CWJ Hipodrom Wola sp. o o 

        nr konta: 95 1020 4027 0000 1402 1231 3062 .

        Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na anita.szymaniak@hipodromwola.com.pl    

11. Każdy protest musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł

12. Boksy – 70 zł : chęć skorzystania prosimy zgłaszać przez panel. 

13. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie

transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny

16. Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczenia

   w  zakresie  czasu,  miejsca  lub  liczby  egzemplarzy  na  wszystkich  polach  eksploatacji,  w  tym  m.in.  na  billboardach,

    plakatach, reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.

Zapraszamy
CWJ Hipodrom Wola

1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób 

oficjalnych.

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.

6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się 

koniem.

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.

8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne.

9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli - wszystkich osób oraz instytucji podległych jego jurysdykcji - dotyczącej respektowania

dobra konia.

10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy 

wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 


