
Regulamin rozgrywania Powszechnych Mistrzostw Podkarpacia w Powożeniu 
 

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 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 2 konkursach: 
• ujeżdżenie 
• zręczność powożenia 

5. Dzieci i juniorzy biorą udział wyłącznie w zręczności powożenia. Trasa 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.   
14. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Mistrzostwach startują w kasku oraz kamizelce ochronnej lub ochraniaczu 

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

zręczności powożenia. 
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. Minimalny wiek konia – 4 lata.  
24. W Mistrzostwach dozwolony jest udział tylko jednym zaprzęgiem. 
25. Koń biorący udział w Mistrzostwach w ciągu jednego dnia może startować 2 razy (pod różnymi powożącymi) lub 2 

konkursy. 
26. Kolejność startu ustala Komisja Sędziowska. 
27. Programy nie mogą być czytane.  
28. Zręczność powożenia rozgrywana jest w konkursie dwunawrotowym, ilość przeszkód nie może być większa niż 20 ( do 

10 w jednym nawrocie). 
29. W kategorii dzieci szerokość przeszkody jest równa szerokości bryczki + 70 cm. 
30. W kategorii junior szerokość przeszkody jest równa szerokości bryczki + 60 cm. 
31. W kategorii senior szerokość przeszkody jest równa szerokości bryczki + 40 cm.  
32. Konkurs zręczności powożenia 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. 

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

34. 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). 

35. W przypadku startujących osób niepełnosprawnych luzak może pomagać powożącemu w sprawach technicznych 
np. korekta wysuniętych lejc jeżeli rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia na szybką korektę powożącego. 



36. 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                                                     3punkty 
Pomylenie trasy                                                                                         (naprawione) 10 punktów  
Pomylenie trasy                                                                                 (nienaprawione) Eliminacja 
Pokonanie przeszkody w nieprawidłowym kierunku                              (naprawione) 10 punktów 
                                                                                                                                        (nienaprawione) Eliminacja 
Luzak trzymający lejce, używający bata lub  
hamulca, gdy pojazd nie stoi                                                                                                      20 punktów  
Pierwsze lub drugie nieposłuszeństwo                                                   Bez punktów karnych 
Trzecie nieposłuszeństwo                                                                                                                      Eliminacja 
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  
sytuację (czas zatrzymany, w przypadku niepełnoletniego 
 powożącego dopuszczalna jest pomoc zewnętrzna)                                                    5 pkt za zejście luzaka                                                                                                                              
                                                                                                                                     lub dozwolona 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 
 

 
 

 

 


