
Propozycje Regionalnych Zawodów w Powożeniu (ZR-D) 

WARUNKI OGÓLNE: 

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami: 

• Statut Polskiego Związku Jeździeckiego, 

• Przepisy Ogólne Polskiego Związku Jeździeckiego, 

• Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w dyscyplinie Powożenia z 2021, 

• Przepisy w powożeniu i para-powożeniu zaprzęgami FEI 2021, 

• Przepisy Weterynaryjne Polskiego Związku Jeździeckiego, 

• Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni, 

• Przepisy o Sędziach. 

Propozycje zatwierdzone przez: 

       WZJ  – 6.08.2021 r.  Agnieszka Kloc 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Typ zawodów 

Ranga zawodów: ZR-D 

Kategoria wiekowa: S 

Data: 19.09.2021 r. 

Miejsce: RACŁAWÓWKA gmina Boguchwała 

2. Organizator: 

Nazwa: Klub Jeździecki KRESY 

Adres: Racławówka 291a, 36-047 Niechobrz 

Tel. 604278813 

Email: fryzyjskie@op.pl 

3. Komitet Organizacyjny: 

Dyrektor Zawodów: Tomasz Orłowski 

Email: fryzyjskie@op.pl 

Tel. 604278813 

II. OSOBY OFICJALNE 

1. Komisja Sędziowska: 

1) Ryszard Szymoniak– Sędzia Główny 

2) Agnieszka Pętlak – Sędzia Zawodów 

2. Gospodarz Toru: Wojciech Ganowicz 

Asystent gospodarza Toru: Izabella Orłowska 

3. Lekarz weterynarii zawodów – Rafał Magoń 

III.  WARUNKI TECHNICZNE: 

KLASA L 
FORMAT 3 

DZIEŃ 1 UJEŻDŻENIE I ZRĘCZNOŚĆ POWOŻENIA 



1. Program zawodów: 

 

 KLASA L1, L2 
data/godz. 

SPRAWY FORMALNE 
(OPŁATY, DOKUMENTY) 

19.09.2021/9.00-10.30 

ZEBRANIE TECHNICZNE x 

PRZEGLĄD 
WETERYNARYJNY 

x 

OGLĄDANIE TRASY 19.09.2021/ 9.00-10.00 

PRÓBA UJEŻDŻENIA 19.09.2021/11.00 – 12.00 

ZRĘCZNOŚĆ POWOŻENIA 19.09.2021/13.00  - 14.00 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów!!! 

 

2. Próba ujeżdżenia  

 

Klasa konkursu Program ujeżdżenia 

KLASA L1, L2  Test YH 3a 

 

3. Zręczność powożenia 

 Klasa Konkursu  
 

Wg. tabeli 

KLASA L1, L2 parametry wg tabeli nr 2, REGULAMINU 
ROZGRYWANIA KRAJOWYCH ZAWODÓW 
W POWOŻENIU i PARA-POWOŻENIU, wydanie 
obowiązujące od dnia 05.05.2021 r. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zgodnie z REGULAMIN ROZGRYWANIA KRAJOWYCH ZAWODÓW W POWOŻENIU i PARA-

POWOŻENIU, wydanie obowiązujące od dnia 05.05.2021 r. 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia ostateczne 31.08.2021 r. 

 

Zgłoszenia na druku PZJ prosimy wysyłać na adres: fryzyjskie@op.pl 

3. Warunki finansowe: 

Zgodnie z Regulaminem powożenia Art.10 

1) OPŁATA WPISOWA: 

Klasa  Opłata (PLN) 

L1, L2 150,00 

4. Warunki dla koni: 

• udostępnienie niezadaszonego (pod drzewami) miejsca do uwiązania konia – bez opłaty 

• Boksy letnie  – 250 zł, rezerwacja pod telefonem 604278813 

• Boksy murowane (dla ogierów) – 300 zł, podłoże trociny, rezerwacja  jak wyżej 



Liczba boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie  przedpłaty. 

• Boksy zostaną udostępnione od dnia 18.09.2021 r. - godz. 18.00,  

do 19.09.2021 godz. 18.00.  

• Miejsca do uwiązania koni zostaną udostępnione w dniu 19.09.2021 r. od godz. 7.00 do 18.00 

 

ZAKAZ PUSZCZANIA KONI LUZEM NA PASTWISKA !!!! 

Opłaty dodatkowe: 

siano - 50,00 zł/balot ok. 40 kg 

trociny - 60,00 zł/balot 

2) Opłata za program badań antydopingowych 10 zł od konia 

3) Podłączenie do prądu - 100,00 zł/całe zawody 

4) Zgłoszenie po terminie dodatkowa opłata 100,00 zł od zaprzęgu 

Zgłaszający ma obowiązek dokonania przedpłaty w wysokości opłaty wpisowej wraz ze 

zgłoszeniem ostatecznym do dnia 31.08.2021. W razie rezygnacji z udziału w zawodach po terminie 

31.08.2021 przedpłaty nie będą zwracane! 

Odwołanie udziału w zawodach wyłącznie e-mailem: fryzyjskie@op.pl 

Organizator może odwołać zawody w przypadku zgłoszenia na zawody mniej niż 5 zaprzęgów. 

Wpłacone przedpłaty zostaną zwrócone na konto wpłacającego. 

Nazwa Banku: BNP Paribas 

Adres odbiorcy: Racławówka 291 a, 36-047 Niechobrz 

Nazwa Odbiorcy: Klub Jeździecki Kresy 

Numer konta:  08 1750 0012 0000 0000 4001 5175 

4. Zakwaterowanie i wyżywienie. 

Lista miejsc noclegowych, hoteli: 

• Hotel PODR ul. Suszyckich 9, Boguchwała (9 km) 

• Hotel ODEON ul. Techniczna 1, Boguchwała (6 km) 

• Motel Taurus ul. Podkarpacka 190, Rzeszów (8 km) 

• Hotel Horyzont ul. Podkarpacka 54, Rzeszów ( 8 km) 

• Hotel Twierdza ul. Podkarpacka 10B, Rzeszów (9 km) 

 

V. NAGRODY  

Miejsce Klasa L1, L2 konie, udział w 
każdej klasie od 3  zaprzęgów 

Klasa L1, L2 konie, udział w każdej 
klasie od 5 zaprzęgów 

I. Puchar lub statuetka + 
Nagroda rzeczowa 

300,00 zł 

II. Puchar lub statuetka + 
Nagroda rzeczowa 

200,00 zł 

III. Puchar lub statuetka + 
Nagroda rzeczowa 

100,00 zł 

suma                   -  600,00 zł 



 

Nagrody zostaną rozdane zgodnie z tabelą przy minimalnej ilości: 3 zaprzęgi w danej klasie 

Organizator zapewnia (rozety) – dla wszystkich powożących, startujących w zawodach. 

Nagrody zostaną przyznane zgodnie z klasyfikacją końcową za sumę punktów w obydwu 

konkursach (ujeżdżenie + zręczność powożenia). 

 Nie przewiduje się nagród za poszczególne konkursy. 

VI. INNE 

1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Organizatorzy, właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i 

zachorowań ludzi i koni, w szczególności związanych z zakażaniem wirusem SARS-CoV-2 osób 

biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia przepisów Rozporządzenie RM 

z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii w odniesieniu do organizacji treningów sportowych i jazd 

rekreacyjnych na terenie ośrodków i klubów jeździeckich, trenerów, zawodników, luzaków i koni, 

jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń wynikłych w czasie 

transportu i trwania zawodów. 

• w nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami, organizator zastrzega 

sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, 

spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 

stosownego  ubezpieczenia OC na czas udziału w zawodach 

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów. 

2. Sprawy weterynaryjne 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

a. szczepienie podstawowe: 

• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

• drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od 

pierwszego szczepienia. 

b. szczepienie przypominające: 

• co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

karencji); 

• żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 

przybyciem na zawody. 

 

 VII. 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 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. 

2.  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. 

3. 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. 

4. 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. 

5.  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. 

6. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 



Propozycje Powszechnych Mistrzostw Podkarpacia w Powożeniu 

Propozycje zatwierdzone przez: 

         WZJ  –  6.08. 2021 r. Agnieszka Kloc 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Typ zawodów 

Ranga zawodów: ZT-D 

Kategoria wiekowa: D, J, S 

Data: 17-19.09.2021 r. 

Miejsce: RACŁAWÓWKA gmina Boguchwała 

2. Organizator: 

Nazwa: Klub Jeździecki KRESY 

Adres: Racławówka 291a, 36-047 Niechobrz 

Tel. 604278813 

Email: fryzyjskie@op.pl 

3. Komitet Organizacyjny: 

Dyrektor Zawodów: Tomasz Orłowski 

Email: fryzyjskie@op.pl 

Tel. 604278813 

II. OSOBY OFICJALNE 

1. Komisja Sędziowska: 

1) Ryszard Szymoniak– Sędzia Główny 

2) Agnieszka Pętlak– Sędzia 

2. Gospodarz Toru: Wojciech Ganowicz 

III. Warunki techniczne: 

• Czworobok (trawa) 40x80m 

• Czworobok (piasek+flizelina) 23-70 m 

• Hala (piasek + flizelina) 20x40 m 

1. Sprawy formalne/dokumenty/opłaty należy wysyłać na adres fryzyjskie@op.pl do 

31.08.2021 r. 

W zgłoszeniu należy podać: 

• Imię i nazwisko powożącego i luzaka, ich daty urodzenia 

• nazwę konia/i, płeć (klacz, ogier, wałach) datę urodzenia 

• Nr konkursu, którego zgłoszenie dotyczy 

• Skan aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do 

uprawiania powożenia 

• Skan polisy ubezpieczeniowej od NNW w zakresie uprawiania sportu na 

czas trwania zawodów 

• Informację o rodzaju i szerokości bryczki 



Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu 

kategoria  „Mój pierwszy start” 

Data: 17.09.2021 r.  

Start: godz.18.00 

Konkurs rozgrywany na hali (w przypadku zakazu w związku z COVID, na czworoboku): elementy 

ujeżdżenia + elementy zręczność powożenia – zgodnie z regulaminem PMPka w Powożeniu, 

program w załączeniu 

Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu 

kategoria  „Mój pierwszy start”, dzieci 

Data: 18.09.2021 r.  

Start: godz.15.00 

Konkurs rozgrywany na hali (w przypadku zakazu w związku z COVID, na czworoboku): elementy 

ujeżdżenia + elementy zręczność powożenia – zgodnie z regulaminem PMPka w Powożeniu, 

program w załączeniu 

 

Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu 

kategoria dzieci /juniorzy, juniorzy 

Data: 18.09.2021 r.  

Start: godz.16.00 

Konkurs rozgrywany na czworoboku zewnetrznym: elementy ujeżdżenia + elementy zręczność 

powożenia – zgodnie z regulaminem PMPka w Powożeniu, program w załączeniu 

 

Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu 

Kategoria senior: 

Data: 19.09.2021 r.  

Start: godz.11.00 

Konkursy rozgrywane na czworobokach zewnętrznych: 

Ujeżdżenie i zręczność powożenia – zgodnie z regulaminem PMPka w Powożeniu oraz 

REGULAMINEM ROZGRYWANIA KRAJOWYCH ZAWODÓW W POWOŻENIU i PARA-POWOŻENIU, 

wydanie obowiązujące od dnia 05.05.2021 r. 

Próba ujeżdżenia –  Test YH 3a, program może być czytany 

Zręczność powożenia -  parametry wg tabeli nr 2 Regulaminu rozgrywania krajowych zawodów w 

powożeniu i para-powożeniu 

 



Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów!!! 

Przyjazd z końmi: 

17.09.2021 do godz.17.00 

18.09.2021 do godz. 14.00 

19.09.2021 do godz. 9.00 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zgodnie z Regulaminem rozgrywania Powszechnych Mistrzostw Podkarpacia w 

Powożeniu. 

2. Zawody rozgrywane w kategorii wiekowej senior: zaprzęgi single i pary – 

oddzielna klasyfikacja 

3. Zawody rozgrywane w kategorii wiekowej dzieci, junior, dzieci/junior: zaprzęgi 

single 

4. Zawody rozgrywane w kategorii „Mój pierwszy start”: zaprzęgi single 

5. Powożący muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie NNW w zakresie 

uprawiania powożenia na czas trwania zawodów oraz aktualne badania lekarskie  

w  zakresie braku przeciwskazań do uprawiania powożenia. Zawodnicy poniżej 18 

roku życia muszą posiadać zgodę rodziców. Pełnoletni luzacy startują na własną 

odpowiedzialność (obowiązuje oświadczenie), w ich przypadku zaleca się 

wykonanie badań lekarskich oraz zawarcie ubezpieczenia od NNW. 

6. Konie muszą posiadać przynajmniej paszport hodowlany, z wpisanymi 

aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie oraz udział w zawodach mogą brać 

konie czteroletnie i starsze 

7. Klacze ciężarne po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem nie 

mogą startować w zawodach. 

8. Uprząż zgodna z przepisami PZJ w tym zakresie 

9. Bryczki – bezpieczne, w dobrym stanie technicznym, pozwalające na pokonanie 

trasy zręczności powożenia w szczególności dotyczy konkursów na hali 

10. Ubiór powożącego i luzaka – schludny, osoby do 18 roku życia obowiązkowo 

kaski oraz kamizelki/ochraniacze pleców 

 Zgłoszenia ostateczne:  31.08.2021 r. 

3. Warunki finansowe: 

1) OPŁATA WPISOWA: 

Kategoria Opłata (PLN) 

senior 150,00 

Pozostałe kategorie 100,00 

Udział w Mistrzostwach i zawodach 

regionalnych – klasyfikacja na podstawie 

jednego startu (dla osób posiadających licencję) 

200,00 

 

3. Warunki dla koni: 

• udostępnienie niezadaszonego (pod drzewami) miejsca do uwiązania konia na czas 

zawodów w danym dniu – bezpłatnie, bez możliwości pozostawienia koni na noc 

• boksy letnie – 250 zł – do uzgodnienia pod tel. 604278813, ilość ograniczona 

• boksy murowane dla ogierów, podłoże trociny – 300 zł, jak wyżej 



 

ZAKAZ PUSZCZANIA KONI LUZEM !!!! 

Zgłaszający ma obowiązek dokonania wszelkich opłat do dnia 31.08.2021 na konto: 

BNP Paribas:   08 1750 0012 0000 0000 4001 5175 

Adres odbiorcy: Racławówka 291 a, 36-047 Niechobrz 

Nazwa Odbiorcy: Klub Jeździecki Kresy 

W razie rezygnacji z udziału w zawodach po tym terminie przedpłaty nie będą zwracane! 

Odwołanie udziału w zawodach wyłącznie e-mailem: fryzyjskie@op.pl 

4. Lista miejsc noclegowych, hoteli: 

• Hotel PODR ul. Suszyckich 9, Boguchwała (9 km) 

• Hotel ODEON ul. Techniczna 1, Boguchwała (6 km) 

• Motel Taurus ul. Podkarpacka 190, Rzeszów (8 km) 

• Hotel Horyzont ul. Podkarpacka 54, Rzeszów ( 8 km) 

• Hotel Twierdza ul. Podkarpacka 10B, Rzeszów (9 km) 

 

V. NAGRODY  

W kategorii senior nagroda za obydwa konkursy razem 

Miejsce  

I. Puchar/statuetka + medal, 
rozeta 
nagroda 
rzeczowa 

II. Puchar/statuetka + medal, 
rozeta 
nagroda 
rzeczowa 

III. Puchar/statuetka + medal, 
rozeta 
nagroda 
rzeczowa 

pozostałe rozety 

 

VI. INNE 

1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

• Organizatorzy, właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i 

zachorowań, w szczególności związanych z zakażaniem wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział 

w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia przepisów Rozporządzenie RM z dnia 2 maja 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii w odniesieniu do organizacji treningów sportowych i jazd 

rekreacyjnych na terenie ośrodków i klubów jeździeckich, trenerów, zawodników, luzaków i koni, 

jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń wynikłych w czasie 

transportu i trwania zawodów. 



• w nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami, organizator zastrzega 

sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, 

spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 

stosownego  ubezpieczenia OC na czas udziału w zawodach 

2. Sprawy weterynaryjne 

• Aktualne szczepienie przeciwko grypie zgodnie z przepisami PZJ 

• Odrobaczanie nie mniej niż 2 x w roku 

• Zakaz wjazdu z końmi z objawami choroby 

• Zakaz podawania koniom środków dopingowych, lekarstw itp. 

 

 VII. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

1.  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. 

2. 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. 

3. 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. 

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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, 

                ewentualnie eutanazji. 



Regulamin rozgrywania Powszechnych Mistrzostw Podkarpacia w Powożeniu 

 
1. Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu mają na celu promocję rekreacyjnego uprawiania dyscypliny 

powożenie. 
2. Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu mają charakter otwarty (dostępne są dla amatorów oraz 

zawodników z licencją PZJ z terenu całej Polski). 
3. W Powszechnych Mistrzostwach Podkarpacia mogą uczestniczyć osoby od 10 roku życia. Ze względu na wiek 

rozróżniamy 3 kategorie wiekowe: 
Dzieci: 10-14 lat 
Juniorzy: 14-18 lat 
Seniorzy: powyżej 18 roku życia 

4. Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu mogą być rozgrywane w 3 konkursach: 

• ujeżdżenie 

• zręczność powożenia 

• elementy ujeżdżenia + zręczności powożenia 
5. Dzieci i juniorzy biorą udział wyłącznie w zręczności powożenia lub konkursie z elementami ujeżdżenia i zręczności 

powożenia. Trasa w obydwu konkursach pokonywana jest wyłącznie stępem i /lub kłusem 
6. Dopuszcza się łączenie kategorii wiekowej: dzieci + juniorzy lub juniorzy + seniorzy. Obowiązują warunki w zakresie 

niższej klasy wiekowej. W przypadku łączenia kategorii junior + senior dopuszcza się rozgrywanie konkursów jak dla 
kategorii senior. 

7. Dzieci i juniorzy biorą udział powożąc zaprzęgiem jednokonnym. Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo jest pełnoletni 
luzak, posiadający umiejętności i doświadczenie w powożeniu. Dzieci i juniorzy powożą wyłącznie w obecności luzaka 
na bryczce. 

8. Mistrzostwa rozgrywane są bez podziału na kategorię koni i kucy. 
9. Mistrzostwa mogą być rozgrywane w kategorii zaprzęgów jednokonnych i dwukonnych. 
10. Dzieci, juniorzy i seniorzy mogą powozić kucami i  końmi. 
11. Luzak, mający pod opieką niepełnoletniego powożącego, w sytuacjach niebezpiecznych musi odpowiednio reagować 

łącznie z przejęciem funkcji powożącego. 
12. Sędzia główny może w następstwie sytuacji niebezpiecznych, brutalności wobec koni wyeliminować powożącego z 

konkursu. 
13. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Mistrzostwach startują w kasku oraz kamizelce ochronnej lub ochraniaczu 

pleców. 
14. W przypadku dzieci i juniorów Mistrzostwa mogą być rozgrywane na hali o wielkości umożliwiającej ustawienie trasy 

zręczności powożenia lub trasy z elementami ujeżdżenia i zręczności powożenia. 
15. Powożący poniżej 12 roku życia mogą brać udział w konkursach wyłącznie na hali. 
16. Konie muszą posiadać paszport urzędowy oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie. 
17. Nie mogą startować w Mistrzostwach klacze źrebne po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem. 
18. Powożący oraz luzacy muszą posiadać aktualne badania lekarskie – brak przeciwskazań do uprawiania jeździectwa/ 

powożenia oraz aktualne ubezpieczenie od NNW dotyczące uprawiania sportu jeździeckiego 
19. Niepełnoletni powożący muszą posiadać zgodę rodziców / opiekunów prawnych na udział w Mistrzostwach. 
20. Mistrzostwa zostaną rozegrane pod warunkiem zgłoszenia w terminie zgodnym z propozycjami Mistrzostw co 

najmniej 3 zawodników w danej kategorii oraz rodzaju zaprzęgu (zaprzęgi jednokonne, zaprzęgi dwukonne).  
21. Medale zostają rozdane bez względu na liczbę osób, które ukończyły Mistrzostwa. 
22. W zgłoszeniu musi być podany rok urodzenia konia, zawodnika i luzaka. 
23. Wiek luzaka od 14 roku życia. 
24. Minimalny wiek konia – 4 lata.  
25. W Mistrzostwach dozwolony jest udział tylko jednym zaprzęgiem. 
26. Koń biorący udział w Mistrzostwach w ciągu jednego dnia może startować 3 razy (pod różnymi powożącymi) w 

przypadku konkursów dla dzieci i juniorów oraz mój pierwszy start lub 2 konkursy (ujeżdżenie + zręczność powożenia) 
– dotyczy kategorii seniorów lub junior + senior, rozgrywanej jak dla seniorów. 

27. Kolejność startu ustala Komisja Sędziowska. 
28. Programy mogą być czytane.  
29. Zręczność powożenia  przypadku dzieci i juniorów rozgrywana jest w konkursie dwunawrotowym, ilość przeszkód nie 

może być większa niż 16 ( do 8 w jednym nawrocie). 
30. W kategorii dzieci i konkursu mój pierwszy start, szerokość przeszkody jest równa szerokości bryczki + 60 cm. 
31. W kategorii junior szerokość przeszkody jest równa szerokości bryczki + 40 cm. 
32. W kategorii senior szerokość przeszkody – zgodnie z tabelą 2 REGULAMINUROZGRYWANIA KRAJOWYCH ZAWODÓW 

W POWOŻENIU i PARA-POWOŻENIU, wydanie obowiązujące od dnia 05.05.2021 r..  
33. Konkurs zręczności powożenia w przypadku kategorii dzieci i junior rozgrywany jest na dokładność – klasyfikacja 

zgodna z ilością pkt. karnych. Wygrywa powożący bez punktów karnych lub z najmniejszą ilością punktów karnych. W 
przypadku przejazdów bez punktów karnych lub o takiej samej ich ilości o miejscu decyduje czas przejazdu. 



34. Konkurs zręczności powożenia w kategorii senior – zgodnie z tabelą 2 REGULAMINU ROZGRYWANIA KRAJOWYCH 
ZAWODÓW W POWOŻENIU i PARA-POWOŻENIU, wydanie obowiązujące od dnia 05.05.2021 r., również w zakresie 
punktów karnych 

35. W konkursie ujeżdżenia punktacja zgodna z arkuszem ocen programu. Rodzaj programu obowiązujący na 
Mistrzostwach podaje organizator w propozycjach Mistrzostw.  

36. W konkursie z elementami ujeżdżenia i zręczności powożenia punktacja zgodna z arkuszem ocen. Rodzaj programu na 
Mistrzostwach podaje organizator w propozycjach Mistrzostw.  

37. Powożący, którzy ukończyli wszystkie konkursy Mistrzostw swojej kategorii  są klasyfikowani według kolejności 
zdobytej sumy punktów. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch zawodników ( dotyczy trzech 
pierwszych miejsc) o kolejności decyduje lepszy wynik w ujeżdżeniu - w przypadku seniorów. W przypadku dzieci, 
juniorów i konkursu „Mój pierwszy start”, w zakresie konkursu z elementami ujeżdżenia, również decydujący jest 
wynik z elementów ujeżdżenia  jeżeli zawodnicy posiadają równą liczbę punktów w klasyfikacji końcowej. 

38. Konkurs „Mój pierwszy start” powożący może jechać we wszystkie dni zawodów o ile będzie on w propozycjach w 
danym dniu – klasyfikacja końcowa następuje na podstawie lepszego wyniki z wszystkich przejazdów. Nagrody zostaną 
przyznane za klasyfikację końcową. 

39. W przypadku startujących osób niepełnosprawnych luzak może pomagać powożącemu w sprawach technicznych 
np. korekta wysuniętych lejc jeżeli rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia na szybką korektę powożącego (bez 
punktów karnych). 

40. Osoby oficjalne na Mistrzostwach:  

• 2 sędziów min. 3 klasy w powożeniu, nie muszą posiadać aktualnej licencji PZJ (do 10 zaprzęgów 1 sędzia) 

• Trasę zręczności powożenia ustawia sędzia główny lub szkoleniowiec PZJ prowadzący zajęcia z powożenia. 

• Lekarz weterynarii 

• Ratownik medyczny 
 

 

Zdarzenie                                                                                                               Punkty/karne w konkursie 
Zrzucenie jednej lub dwóch piłek w pojedynczej przeszkodzie                                                     3 punkty 
 
Pomylenie trasy                                                                                             (naprawione) 5 punktów  
 
Pomylenie trasy                                                                                 (nienaprawione) Eliminacja 
 
Pokonanie przeszkody w nieprawidłowym kierunku                              (naprawione) 5 punktów 
                                                                                                                                        (nienaprawione) Eliminacja 
Luzak trzymający lejce, używający bata lub  
hamulca, gdy pojazd nie stoi, w sytuacjach 
niebezpiecznych (za wyjątkiem dozwolonej pomocy – pkt 39)                    (każde zdarzenie)      5 punktów 
 
niesamodzielny przejazd trasy, z pomocą luzaka bez sytuacji zagrożenia –                                    eliminacja 
trzymanie lejc, bata, hamulca, pomoc za pomocą głosu                                                                                                         
  
Zagalopowanie w przypadku konkursu w stępie i kłusie 
(zawodnik niezwłocznie musi przejść do kłusa lub stępa pod  
groźbą eliminacji)                                                                                                                       5 punktów 
 
Pierwsze lub drugie nieposłuszeństwo                                                   Bez punktów karnych 
 
Trzecie nieposłuszeństwo                                                                                                                      Eliminacja 
Zejście luzaka w czasie przejazdu                                                                                            (każde) 5 punktów 
 
Zrzucenie jakiejkolwiek części przeszkody już pokonanej                                                                3 punkty 
 
Rozłączenie lub przerwanie lejców, naszelników, pasów pociągowych  
Lub gdy koń przełoży nogę przez dyszelek, pas pociągowy, dyszel lub  
orczyk– musi być użyty dzwonek a luzak musi zejść by naprawić                        5 pkt za zejście luzaka 
sytuację (czas zatrzymany, w przypadku niepełnoletniego 
 powożącego dopuszczalna jest pomoc zewnętrzna)                                         lub dozwoloną pomoc zewnętrzną                                                             
                                                                                                                                      
Niezatrzymanie się zawodnika po ponownym dzwonku                                                 Eliminacja 
 
Brak kasku. Kamizelki lub ochraniaczy pleców   
u zawodnika lub luzaka (niepełnoletnich)                                                                                           Eliminacja 
 



Brak natylnika w zaprzęgu pojedynczym                                               Eliminacja 
 
Nie przejechanie chorągiewek startu i mety                                              Eliminacja 
 
Przewrócenie pojazdu                                                                                                                       Eliminacja 
Fizyczna pomoc zewnętrzna                                                                                                                Eliminacja 

                                Brak luzaka na pojeździe                                                                                                    Eliminacja 





Program Ujeżdżenia 
Klasa L - Test YH 3a  
(bez maratonu – tylko ze zręcznością lub maratonem kombinowanym) 

Test YH 3a Zawody: Nr Startowy: Sędzia w: 

Konie pojedynki    

 Zawodnik: Koń:  

1 
AX 
X 

XCMBFA 

Wjazd kłusem roboczym 
Zatrzymanie, ukłon 
Kłus roboczy 

Jazda prosto, regularność,  
Wyprostowanie, nieruchomość  

Regularność, wygięcie 
  

2 
AC 

Serpentyna o 3 równych łukach 
na drugim łuku: zatrzymanie 10s  
– powożący na linii środkowej.   

Rytm, wygięcie, regularność,  
Reakcja na wędzidło, nieruchomość   

3 CM 
MXK 
KAB 

Kłus roboczy 
Kłus pośredni 
Kłus roboczy 

Rytm, regularność, 
Wydłużenie ramy i kroków,  
regularność, impuls 
Rytm, wygięcie, równowaga 

  

4 BEB 
 
 

BMCH 

Koło ( 40m),  
między E a B obniżenie i wydłużenie 
szyi 
Kłus roboczy 

Równowaga , wygięcie, obniżenie i 
wydłużenie szyi, swoboda w łopatce, 

Równowaga, rytm 
  

5 HXF 
FA 

Wydłużenie wykroku w kłusie 
Kłus roboczy 

Wydłużenie ramy i kroków, 
równowaga, impuls 

Rytm, równowaga, wygięcie 
  

6 AKVX 

X 
XRM 

Stęp 

Zatrzymanie 
Stęp 

Rytm, swoboda, aktywność, 
obszerność kroków, 
Reakcja na wędzidło, płynność 
ruszenia 

  

7 MCHS 
SV 

VKADL 

Kłus roboczy 
Odjazd od ściany 10 m 
Kłus roboczy 

Wygięcie w łuku, impuls, 
regularność, rytm   

8 LPL 
LXI 
ISI 
IG 
G 

Koło  20 m w prawo 
Wydłużenie wykroku w kłusie 
Koło  20 m w lewo 
Kłus roboczy 
Zatrzymanie, ukłon 

Równowaga, wygięcie 
Wydłużenie ramy i kroków 

Równowaga, wygięcie 
Równowaga, rytm,  
Wyprostowanie, nieruchomość 

  

9 
ZAWODNIK 

Użycie pomocy, trzymanie lejc i bata, pozycja na koźle, dokładność 
figur i przejść. Ocena musi odzwierciedlać spójny poziom dokładności i 
jakości przejść. 

 
 

10 
WRAŻENIE OGÓLNE  
I PREZENTACJA 

Wygląd zawodnika i luzaka, poprawność harmonizująca z uprzężą i 
pojazdem. Przydatność, dopasowanie i kondycja konia(koni), 
Zrównoważony obraz całego zaprzęgu. Czystość i dopasowanie uprzęży. 
Harmonia pomiędzy koniem(końmi) i zawodnikiem. 

 
 

 Podpis SĘDZIEGO 

/100 

Współczynnik 1,6 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis Przewodniczącego Jury …………………………………………………………………………… 

OCENY UWAGI 

1 przypadek = 05 p □ 
2 przypadek = 10 p □ 
3 przypadek = Eliminacja □ 
Inne kary □ 

Błędy trasy, Nieposłuszeństwo i 
Zejście Luzaka 
NALEŻY ZAZNACZYĆ TYLKO NA 
ARKUSZU PRZEWODNICZĄCEGO JURY 

SĘDZIA 
w C 

RED 
DOT 

Wszystkie oceny Sędziów należy zsumować, 
pomnożyć przez 1,6, podzielić przez ilość 
Sędziów i odjąć od 160, co da wynik punktowy 
do którego należy dodać punkty karne 
nałożone przez Przewodniczącego Jury. 

10 Doskonale 
9 Bardzo dobrze 
8 Dobrze 
7 Dość dobrze 
6 Zadowalająco 
5 Dostatecznie 
4 Niedostatecznie 
3 Prawie źle 
2 Źle 
1 Bardzo źle 
0 Ruch nie wykonany 



Program przejazdu MPka w D   kategoria: „Mój pierwszy start”, dzieci    

(ujeżdżenie +zręczność powożenia)  szerokość + 60 cm 

 Zawodnik:                                                                                Koń:   

 

10  Doskonale                pomyłki trasy:     1 przypadek = 05 pkt □                        max.120 pkt (100%)       ocena 

9    Bardzo dobrze                                         2 przypadek = 10 pkt □ 

8    Dobrze                                                      3 przypadek = Eliminacja □ 

7    Dość dobrze                                             Inne kary (każda 5 pkt)□ 

6    Zadowalająco                                          Nieposłuszeństwo, zejście luzaka 

5    Dostatecznie                        oraz pkt. karne zgodnie z regulaminem rozgrywania PMPka w Powożeniu   

4    Niedostatecznie                                 odjąć od wyniku za przejazd 

3    Prawie źle                                            ZRĘCZNOŚĆ POWOŻENIA -  punkty karne: 

2   Źle                                                          3 pkt. -  zrzucenie piłeczki/piłeczek w przeszkodzie 

1   Bardzo źle                                            5pkt. – pomylenie trasy naprawione,  

0   Ruch nie wykonany                           eliminacja – pomylenie trasy nienaprawione 

                                                                                           

1 2 3 4 5 6 7 punkty Punkty karne Wynik  

           

WYNIK :  pkt UJEŻDŻENIE – SUMA pkt. ZRĘCZNOŚĆ POWOŻENIA                   ……………………………….            

  1 A,F,B,M,C Kłus roboczy  regularność, wyprostowanie, 
ustawienie, wygięcie 

                              

  2 C,X,C Koło Ø20m w 
lewo, kłus rob. 

Równowaga, wygięcie, rytm   

  3 C,H,X 
X,F,A 
A,K 

Kłus roboczy 
Stęp 
Kłus roboczy 

Rytm, regularność, ustawienie 
Przejście, rytm, aktywność 
Przejście, ustawienie, regularność  

  

  4 K,H 
 
H,C 

Odjazd od ściany 
na 5 m 
Kłus roboczy 

Regularność, ustawienie, wygięcie 
Regularność, ustawienie 

  

5 C,X,C Koło Ø20m w 
prawo, kłus rob.  

Równowaga, wygięcie, rytm   

6 C,M Kłus roboczy Rytm, regularność, ustawienie   

7 M,X 
X 
X,K,A 

Kłus roboczy 
Zatrzymanie 5 s 
stęp 

Regularność, wyprostowanie 
Przejście, płynność ruszenia 
rytm, aktywność, wyprostowanie, 
ustawienie 

  

8 A, F 
F,M 

Kłus roboczy 
Odjazd od ściany 
na 5 m 

Przejście, ustawienie, regularność 
Wygięcie, ustawienie, regularność 

  

9 M,C,H,E Kłus roboczy Regularność, ustawienie, wygięcie, 
wyprostowanie 

  

10 E,B,E 
K,A 

Koło Ø20m w 
lewo, kłus rob. 

Równowaga, wygięcie, rytm 
Wyprostowanie, ustawienie 

  

11 ZAWODNIK Użycie pomocy, trzymanie lejc, bata, pozycja na koźle, 
dokładność figur i przejść 

  

12 WRAŻENIE 
OGÓLNE 

Harmonia pomiędzy koniem i zawodnikiem   

                                                                                                                                                             uwagi  



Program przejazdu PMPka w D  (ujeżdżenie +zręczność powożenia) 

kategoria DZIECI/JUNIOR + 60 cm                                         kategoria  JUNIOR + 40 cm 

Zawodnik:                                                                                Koń:    

 10  Doskonale                                               PUNKTY DODATKOWE:                                                                            max.120 pkt (100%)               OCENA  

 9    Bardzo dobrze                      Pomylenie trasy:                  1 przypadek = 5 pkt □ 

 8    Dobrze                                                                                    2 przypadek = 10 pkt □  

 7    Dość dobrze                                                                           3 przypadek = Eliminacja □  

 6    Zadowalająco                       Inne kary (każda 5 pkt)□: 

 5    Dostatecznie                                                                         Nieposłuszeństwo, zejście luzaka 

 4    Niedostatecznie                   oraz pkt. karne zgodnie z regulaminem rozgrywania PMPka w Powożeniu 

 3    Prawie źle                                        między innymi -  PUNKTY KARNE: 

 2   Źle                                                                                     3 pkt. -  zrzucenie piłeczki/piłeczek w przeszkodzie 

 1   Bardzo źle                                             

 0   Ruch nie wykonany                                                                                                           

1 2 3 4 5 6 7 Punkty dodatkowe Punkty karne Wynik  

           

 

WYNIK :  pkt UJEŻDŻENIE – SUMA pkt. ZRĘCZNOŚĆ POWOŻENIA                   ……………………………….            

  1 E,K,A,F,B Kłus roboczy regularność, wyprostowanie, 
ustawienie, wygięcie 

                              

  2 B,E,B 
B,M,C,H 

Koło w lewo,  
kłus roboczy 

Równowaga, wygięcie, rytm 
wyprostowanie, ustawienie, wygięcie 

  

  3 H,K 
 
K,A 

Odjazd od ściany na 
5 m 
Kłus roboczy 

Regularność, ustawienie, wygięcie 
 
Regularność, ustawienie,wygięcie 

  

  4 A,C Serpentyna o trzech 
łukach w kłusie 
roboczym 

Rytm, ustawienie, wygięcie, 
wyprostowanie przy zmianie 
ustawienia 

  

  5 C,H 
H,X,F 
 
 
 
F,A 

Kłus roboczy 
Zmiana kierunku w 
X zatrzymanie na 5 s 
(powożący w X), 
ruszenie stępem 
stęp 

ustawienie, wygięcie, wyprostowanie 
Przejście, jakość zatrzymania, płynność 
ruszenia, rytm, aktywność stępa 
wyprostowanie 
 
Ustawienie, wygięcie  

  

 6 A,K,E   Kłus roboczy Przejście, ustawienie, wygięcie   

 7 E,B,E 
E,H,C,M 

Koło w prawo,  
kłus roboczy 

Równowaga, wygięcie, rytm 
wyprostowanie, ustawienie, wygięcie,  

  

 8 M,F 
 
F,A,K 

Odjazd od ściany na 
5 m 
Kłus roboczy 

Regularność, ustawienie, wygięcie 
 
Regularność, ustawienie, wygięcie 

  

 9 K,X,M 
 
 
M,C 

Zmiana kierunku w 
X przejście do stępa 
stęp 

Wyprostowanie, przejście, regularność, 
aktywność stępa 
 
ustawienie, wygięcie, rytm 

  

10 C,H,E 
E 

Kłus roboczy 
Zatrzymanie, ukłon 

przejście, ustawienie, wygięcie, 
wyprostowanie, jakość zatrzymania 

  

11 ZAWODNI
K 

Użycie pomocy, trzymanie lejc, bata, pozycja na koźle, 
dokładność figur i przejść 

  

12 WRAŻENIE 
OGÓLNE 

Harmonia pomiędzy koniem i zawodnikiem   

                                                                                                                                                                                                         uwagi  
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