
Regulamin rozgrywania Powszechnych Mistrzostw Podkarpacia w Powożeniu
Kategoria SENIOR – SINGLE    2022 rok

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

2. Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu mają charakter otwarty.
3. W Powszechnych Mistrzostwach Podkarpacia w kategorii senior mogą uczestniczyć osoby od 14 roku życia. 
4. Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu są rozgrywane w maratonie kombinowanym
5. Niepełnoletni powożący bierze udział w Mistrzostwach z pełnoletnim luzakiem. Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo

jest  pełnoletni  luzak,  posiadający  umiejętności  i  doświadczenie  w  powożeniu.  Osoby  niepełnoletnie/  pełnoletnie
powożą wyłącznie w obecności luzaka na bryczce.

6. Mistrzostwa rozgrywane są bez podziału na kategorię koni i kucy.
7. Seniorzy mogą powozić kucami i  końmi.
8. Luzak, mający pod opieką niepełnoletniego powożącego, w sytuacjach niebezpiecznych musi odpowiednio reagować

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

konkursu.
10. Wszystkie osoby biorące udział w Mistrzostwach startują w kasku oraz kamizelce ochronnej lub ochraniaczu pleców.
11. Konie muszą posiadać paszport urzędowy oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie.
12. Nie mogą startować w Mistrzostwach klacze źrebne po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem.
13. Powożący oraz luzacy muszą posiadać aktualne badania lekarskie – brak przeciwskazań do uprawiania jeździectwa/

powożenia  amatorskiego  oraz  aktualne  ubezpieczenie  od  NNW  dotyczące  uprawiania  jeździectwa/powożenia
amatorskiego.

14. Niepełnoletni powożący muszą posiadać zgodę rodziców / opiekunów prawnych na udział w Mistrzostwach.
15. Mistrzostwa  zostaną  rozegrane  pod  warunkiem  zgłoszenia  w  terminie  zgodnym  z  propozycjami  Mistrzostw  co

najmniej 3 zawodników.
16. Medale zostają rozdane bez względu na liczbę osób, które ukończyły Mistrzostwa.
17. W zgłoszeniu musi być podany rok urodzenia konia, zawodnika i luzaka.
18. Minimalny wiek konia – 4 lata. 
19. W Mistrzostwach dozwolony jest udział tylko jednym zaprzęgiem.
20. Koń biorący udział w Mistrzostwach w ciągu jednego dnia może startować 1 raz (pod jednym powożącym).
21. Kolejność startu ustala Komisja Sędziowska.
22. Konkurs maratonu kombinowanego  – zgodnie z tabelą 3 REGULAMINU ROZGRYWANIA KRAJOWYCH ZAWODÓW W

POWOŻENIU i PARA-POWOŻENIU z 2022 r. dla klasy L, również w zakresie błędów (jak dla maratonu kombinowanego)
23. Maraton kombinowany rozgrywany jest na zasadach konkursu na punkty (punkty karne za zrzutki na przeszkodach) z

normą czasu. Klasyfikacja według punktów karnych i czasu przejazdu.
24. Rozstaw kegli w maratonie kombinowanym – 160 cm
25. Szerokość bramek w przeszkodach maratonowych:  3.0 - 3.5 m
26. Szerokość pojazdu/bryczki – nie mniej niż 125 cm
27. Osoby oficjalne zgodnie z REGULAMINU ROZGRYWANIA KRAJOWYCH ZAWODÓW W POWOŻENIU i PARA-POWOŻENIU

z 2022 r. -  Załącznik nr 1 Minimalne wymogi organizacyjne zawodów w Powożeniu.
28. Dopuszcza  się  wspólną  klasyfikację  w  Mistrzostwach  (zawody  towarzyskie  +  zawody  regionalne),  jeżeli  liczba

zgłoszonych zawodników w jakichkolwiek  zawodach będzie mniejsza niż 3 (warunki/zasady rozgrywania zawodów
muszą być takie same) do klasyfikacji  z zawodów regionalnych jest brany pod uwagę wynik wyłącznie z maratonu
kombinowanego.


