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Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy.
Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany ani
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1.

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku,
kucia oraz transportu.

2.

Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach.
Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

3.

Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów,
stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie
eutanazji.

5.

Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
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Artykuł 1.

Postanowienia ogólne

1.

Dyscyplina Konkurencja powożenia działa na podstawie przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego
(PZJ), niniejszego regulaminu i przepisów Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). W przypadkach
nie ujętych w regulaminie obowiązują Przepisy PZJ (Przepisy w Powożeniu, Przepisy Ogólne i/lub
Przepisy o Osobach Oficjalnych).

2.

Zawody krajowe w powożeniu rozgrywane są:
- wg centralnego kalendarza PZJ zawody ogólnopolskie w klasach C, N, L, Młody Powożący U25, Junior
i Dzieci oraz regulaminu dla Mistrzostw Polski Młodych Koni
- wg kalendarza WZJ zawody regionalne w klasach klasy N, L, Młody Powożący U25, Junior i Dzieci oraz
regulaminu dla MPMK Młodych Koni.
Osobno dla kategorii konie i kuce. Dla każdej kategorii prowadzi się osobną klasyfikację.

Artykuł 2.

Wiek powożących, luzaków i koni

1. Kategorie – zawody krajowe rozgrywane są w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria

Seniorzy

Klasa zaprzęgu

U25 Młodzi
powożący

Juniorzy

Dzieci

Minimalny wiek zawodnika

Zaprzęgi Czterokonne

18 – 25 21 lat

Zaprzęgi Parokonne
Zaprzęgi Jednokonne

---

---

16 – 18 lat

---

18 lat

--16 – 25 21 lat

Kuce pary i czwórki

14 – 18 lat

Kuce single

--12 -14 lat

Dla każdej kategorii można prowadzić osobną klasyfikację.
2. Klasy konkursów oraz wiek powożących, luzaków i koni
W zawodach krajowych, które rozgrywane są w klasach C, N, L, Młody Powożący, U25, Junior i Dzieci,
mogą brać udział zawodnicy, luzacy i konie/ kuce spełniające następujące kryteria wiekowe:
Minimalny wiek zawodnika
Klasa konkursu

Minimalny wiek
konia/kuca

C

Zaprzęgi
Jednokonne
14 lat

Zaprzęgi
Parokonne
16 lat

Zaprzęgi
Czterokonne
18 lat

N

14 lat

16 lat

18 lat

5 lat

L

14 lat

16 lat

18 lat

4 lata

U25 Młodzi Powożący

16 -25 21 lat

16 - 25 21 lat

18 -25 21 lat

5 lat

Junior

14 - 18 lat

16 - 18 lat

---

5 lat

Dzieci na kucach

12 – 14 lat

---

---

6 lat

6 lat

2.1. 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.
2.2. Na pojeździe, podczas zawodów i w okresie pre-jurysdykcji we wszystkich klasach mogą znajdować
się tylko osoby, które ukończyły 14 lat, z wyjątkiem powożących dopuszczonych do startu w danych
klasach określonych niniejszym regulaminem.
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3. Zawodnicy ze stwierdzoną niepełnosprawnością mogą brać udział tylko w klasach zaprzęgów
jednokonnych i parokonnych oraz muszą startować zawsze z luzakiem, który posiada umiejętności
i doświadczenie w powożeniu.
4. Przyjmuje się, że zawodnik/luzak osiągnął wymagany wiek, jeśli osiągnie ten wiek w danym roku
kalendarzowym.
5. Naruszenie przepisu dotyczącego wieku zawodnika/ luzaka oraz konia/ kuca powoduje dyskwalifikację.
6. Wiek konia/ kuca określa się zgodnie z kalendarzowym rokiem urodzenia.
7. Wzrost konia/ kuca.
Kuce nie mogą przekraczać 148 cm w kłębie bez podków lub 149 cm w kłębie w podkowach. Wszystkie
powyżej tej miary klasyfikowane są jako konie. Kuce w parze i czwórce nie mogą mieć mniej niż 108 cm
w kłębie bez podków lub 109 cm w kłębie w podkowach. Minimalna wysokość kuca w zaprzęgu
jednokonnym wynosi 120 cm w kłębie bez podków lub 121 cm w kłębie w podkowach. W przypadkach
wątpliwych Sędzia Główny zarządza pomiar wzrostu.

Artykuł 3.

Warunki udziału w zawodach i wymagane dokumenty zawodników i koni

1. W zawodach mogą brać udział powożący z aktualną licencją zawodnika powożącego.
1.1. Szczegółowe ‘Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień sportowych w konkurencji powożenia’ są

opublikowane na internetowej stronie Polskiego Związku Jeździeckiego
Powożenie oraz w Załączniku nr 4 do Regulaminu).

(Sport/Konkurencje/

1.2. Zawodnicy mogą otrzymać licencje/uprawnienia sportowe odpowiedniej klasy, zgodnie z aktualnie

obowiązującymi normami ‘Wymogi na klasy sportowe w powożeniu’ opublikowane na internetowej
stronie Polskiego Związku Jeździeckiego (Sport/Konkurencje/Powożenie oraz w Załączniku nr 5 do
Regulaminu).
2. Klasa C.
2.1. W Zawodach Krajowych w klasie C i zawodach wyższej rangi mają prawo startu zawodnicy
zarejestrowani w Polskim Związku Jeździeckim i posiadający aktualną licencję w powożeniu,
w zawodach międzynarodowych również aktualną rejestrację/ licencję FEI.
Zawodnik, który w próbie ujeżdżenia uzyskał wynik powyżej 75 pkt. karnych może zostać
dopuszczony do próby maratonu decyzją sędziego głównego.
2.2. Konie muszą posiadać ważny paszport wystawiony/ zarejestrowany przez PZJ oraz aktualną licencję
sportową. Bez spełnienia tych warunków konie nie mogą być przyjęte na teren zawodów.
3. Klasa N i L
3.1. Do startu w zawodach w klasie N i wyższych, wymagana jest brązowa odznaka powożeniowa (nie
dotyczy osób zarejestrowanych w PZJ/ WZJ jako zawodnicy w konkurencji powożenia przed
01.01.2007r.) Powożący nieposiadający brązowej odznaki powożeniowej, mogą ją zdobyć w trakcie
zawodów w klasie L.
▪ po ukończeniu konkursu ujeżdżenia. Komisję egzaminacyjną stanowi sędzia główny tego konkursu
wraz z jednym przedstawicielem WKE. Egzamin teoretyczny odbędzie się przed Komisją w w/w
składzie tego samego dnia po zakończeniu konkursu. Sędzia główny musi wyrazić zgodę na taki
egzamin w trakcie zawodów.
▪ Komitet Organizacyjny odpowiada za zorganizowanie komisji egzaminacyjnej. Koszty udziału
przedstawiciela WKE w komisji egzaminacyjnej ponosi osoba zdająca egzamin.
3.2. Zawodnicy startujący w klasach L i N muszą posiadać licencję regionalną lub PZJ.
3.3. Konie startujące w klasach L i N muszą posiadać paszport urzędowy umożliwiający ich identyfikację
i kontrolę szczepień oraz aktualną licencję regionalną lub paszport sportowy i licencję PZJ.
4.

Badania lekarskie obowiązują zawodników i luzaków. Szczegółowe regulacje dotyczące badań lekarskich
zawarte są w Przepisach Ogólnych PZJ.
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5.

Powożący i luzak niepełnoletni obowiązany jest posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na starty w zawodach. Zgoda ważna jest na rok kalendarzowy.

6.

Przed startem w danych zawodach luzacy mają obowiązek przedstawić KS oświadczenie o braku
przeciwwskazań do startu w zawodach. W przypadku luzaków niepełnoletnich powyższe oświadczenie
przedstawiają opiekunowie prawni.

Artykuł 4.

Dopuszczalna ilość startów – powożący, luzacy i konie

1. Powożący może startować w zawodach dwa razy w danej klasie i kategorii, ale nie więcej niż trzy razy
w danych zawodach.
1.1. Jeżeli ZK są rozgrywane przy zawodach CAI zawodnik może startować maksymalnie 3 razy.
1.2. W wyjątkowych przypadkach (np.: gdy MPMK rozgrywane są razem z ZK/CAI) DT w porozumieniu z
SG może wyrazić zgodę na 4 start większą ilość startów zawodnika – dotyczy zawodów rozgrywanych
w formacie 3 lub 4 (z maratonem kombinowanym).
2. Luzak może startować wielokrotnie, o ile nie koliduje to z harmonogramem przebiegu zawodów (decyzje
podejmuje delegat techniczny w porozumieniu z sędzią głównym).
3. Żaden zawodnik nie może startować „poza konkursem” w jakichkolwiek zawodach międzynarodowych i
krajowych
4. W próbie maratonu powożący może startować jako luzak, z zastrzeżeniem, że jeżeli bierze udział
w zawodach Mistrzostwach Polski, CAI3*/CAIO lub w klasie C, to w pierwszej kolejności staruje jako
zawodnik, a później może startować jako luzak.
5. Konie/ kuce:
Koń/ kuc może w danych zawodach startować tylko raz bez względu na kategorię i klasę.
6. Kolejność startów
6.1. Kolejność startów na zawodach krajowych będzie ustalana przez losowanie komputerowe
6.2. Kolejność startu w drugim i trzecim konkursie na zawodach krajowych.
Zawodnicy startować będą w odwrotnej kolejności w stosunku do wyników poprzedniego(nich)
konkursu(ów). Kolejność startu będzie następująca:
a)
b)
c)
d)

Zawodnicy startujący dwukrotnie zaprzęgiem sklasyfikowanym wyżej, następnie
Zawodnicy, którzy zrezygnowali, następnie
Zawodnicy, którzy zostali wyeliminowani, następnie
pozostali zawodnicy, poczynając od tych z największą liczbą punktów karnych tak, by zawodnik
z najmniejszą otrzymaną liczbą punktów karnych uzyskanych bez Rezygnacji i Eliminacji startował
jako ostatni.
7. Jeżeli zawody krajowe są rozgrywane przy zawodach międzynarodowych obowiązują przepisy FEI (patrz
Art. 901.3 i 943.2)
7.1. Zawody CAI klasyfikowane są jako:
- zawody niższego poziomu: CAI1*, CAI2*, CAI YU25, J, Ch, YH.
- zawody wyższego poziomu: CAI3*, CAIO4*, kwalifikacje do Word Cup, Mistrzostwa Europy/Świata

Artykuł 5.

Organizacja zawodów, zgłoszenia i wyniki

Zawody Ogólnopolskie w konkurencji dyscyplinie powożenia są rozgrywane wg centralnego kalendarza
imprez opracowywanego przez PZJ, a Zawody Regionalne wg kalendarza imprez opracowywanego przez
WZJ.
1.

Zgłoszenia do zawodów
1.1. Na podstawie centralnego/ wojewódzkiego kalendarza imprez organizator ogłasza propozycje
zawodów zatwierdzone przez PZJ / WZJ minimum na 8 tygodni przed terminem zawodów.
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1.2. Kluby przesyłają zgłoszenia na adres organizatora z podaniem planowanej ilości zawodników, koni
i osób towarzyszących zgodnie z terminami podanymi w propozycjach.
Zgłoszenia imienne/ ostateczne zarówno w Zawodach Ogólnopolskich, jak i Regionalnych należy
przesłać na oficjalnych drukach PZJ / Regionalne na drukach WZJ.
Kluby, które po wysłaniu zgłoszeń ostatecznych zmuszone są dokonać zmian w składzie ekipy, mają
obowiązek poinformowania organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zawodów.
Organizator może uwzględnić dokonane zmiany, o ile pozwalają mu na to warunki.
1.3. Organizator zawodów ma prawo (w uzgodnieniu z PZJ/ WZJ) do wprowadzenia ograniczeń przyjęć
zawodników – koni, o ile wynika to z przyczyn organizacyjnych. Klauzula możliwości wprowadzenia
ograniczeń przyjęcia zawodników – koni musi być podana w propozycjach zawodów.
1.4. Organizator ma prawo wymagać dokonania przedpłaty za boksy, pod warunkiem zamieszczenia takiej
informacji wraz z terminem i wysokością przedpłaty w propozycjach.
1.5. Propozycje zawodów muszą być przygotowane na oficjalnym druku PZJ.
1.6. Obsady osób oficjalnych – minimalne wymagania dotyczące osób oficjalnych podczas zawodów
przedstawione są w ‘Przepisach o Osobach Oficjalnych’.
1.7. Każdy zawodnik musi poinformować biuro zawodów co najmniej pół godziny przed startem do każdej
próby (ujeżdżenie, maraton, zręczność) kto jest/będzie jego luzakiem”.
1.8. Organizator powinien przygotować obiekty do przyjęcia ludzi i koni na 1 dzień przed rozpoczęciem
zawodów.
Organizatorzy zobowiązani są do spełnienia co najmniej ‘Minimalnych wymogów organizacyjnych’ dla
zawodów w powożeniu zgodnie z Załącznikiem nr 1.
2.

Wyniki zawodów
2.1. Organizatorzy wszystkich zawodów w powożeniu zobowiązani są do wysłania wyników zawodów
drogą elektroniczną na adres pzj@pzj.pl w terminie max 2 dni od zakończenia zawodów.
2.2. W wynikach ostatecznych muszą znajdować się nazwy koni z numerem PZJ, nazwiska zawodników
z numerem PZJ i nazwiska luzaków
2.3. Niedosłanie wyników w terminie i na nie właściwych drukach może być podstawą do nieuznania
wyników zawodów do klasyfikacji sportowej.

3.

Nagrody na zawodach
3.1. Propozycje zawodów muszą zawierać wykaz nagród pieniężnych oraz ich podział, ze wskazaniem
wszystkich miejsc objętych nagrodami – zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ sprawdzić co w przypadku
małej liczby startów
3.2. Na Zawodach Krajowych:
• W klasie C organizator ma obowiązek
Wartość nagrody za I miejsce nie może być mniejsza niż równowartość łącznych kosztów
wpisowego oraz opłaty za boksy:
- zaprzęgi jednokonne – równowartość opłaty za 1 boks,
- zaprzęgi parokonne – równowartość opłaty za 2 boksy,
- zaprzęgi czterokonne – równowartość opłaty za 4 boksy.
W przypadku małej liczby zgłoszeń wypłata nagród zgonie z poniższą tabelą. Nie dotyczy MP.
Liczba zgłoszeń
1-4
5-8
9-12

ILOŚC WYPŁACANYCH
NAGRÓD
1
2
3
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13-16
17-20

4
5

3.3. Na Mistrzostwach Polski:
• organizator ma obowiązek wypłacić nagrody pieniężne zgodnie z propozycjami.
Wartość nagrody za I miejsce nie może być mniejsza niż podwójna wartość łącznych kosztów:
wpisowego oraz opłaty za boksy (zaprzęgi jednokonne – równowartość opłaty za 1 boks, zaprzęgi
parokonne – równowartość opłaty za 2 boksy, zaprzęgi czterokonne – równowartość opłaty za 4
boksy).
3.4. Wartość nagrody pieniężnej lub rzeczowej za zajęcie I miejsca nie może przekroczyć jednej trzeciej
całej wartości nagród pieniężnych i/lub nagród rzeczowych przyznawanych w danej klasie.
3.5. W klasie L obowiązują nagrody za klasyfikacje końcową.
4. Przeglądy i badania koni (Art. 935)
4.1. Badanie w chwili przyjazdu. Delegat weterynaryjny lub lekarz zawodów musi zbadać wszystkie konie
przybywające na miejsce zawodów i zebrać paszporty, zanim konie zostaną wpuszczone do stajni.
Lekarz przyjmujący konie musi dostarczyć do biura zwodów listę (z numerami chipów) koni biorących
udział w pierwszym przeglądzie koni.
4.2. Pierwszy przegląd koni obowiązuje konie startujące w klasie C i Mistrzostwach Polski.
4.3. W przypadku braku pierwszego przeglądu koni (klasy L i N), lekarz weterynarii zawodów musi ocenić
zdolność konia do rywalizacji, w tym krótki kłus w ramach badania w dniu przyjazdu zgodnie z art.
935.1 Przepisów w powożeniu. Konie uznane przez lekarza weterynarii zawodów FEI za niezdolne do
udziału w zawodach muszą zostać zgłoszone sędziemu głównemu i dalej oceniane przez delegata
weterynaryjnego i sędziego głównego działających jako panel inspekcyjny (patrz 935.2).
4.4. Przegląd koni w zaprzęgu oraz kontrola bezpieczeństwa, przed startem do odcinka B
A/Kontrolowanego rozprężania.
4.5. Badanie w zaprzęgu musi być przeprowadzone 10-15 min po wejściu zawodnika do strefy cool down
na wszystkich zawodach. Koń(konie) musi być prezentowany przez zawodnika.
4.6. Przegląd w zaprzęgu przed startem do konkursu zręczności jest obowiązkowy na wszystkich zawodach,
gdzie konkurs zręczności nie jest rozgrywany tego samego dnia co konkurs ujeżdżenia.

Artykuł 6.

Warunki rozgrywania Zawodów Krajowych

1. Formaty zawodów Krajowych
1.1 Ogólnopolskie i Regionalne mogą być rozgrywane w następujących formatach:
Format 1
Dzień 1:
Ujeżdżenie
Dzień 2:
Maraton lub
Zręczność
Dzień 3:
Zręczność
lub Maraton

2.

Format 2
A

lub

Format 3

B

Dzień 1:
Ujeżdżenie
i Zręczność

Dzień 1:
Ujeżdżenie
i/lub Zręczność

Dzień 2:
Maraton

Dzień 2:
Maraton
Kombinowany

Dzień 1:
Ujeżdżenie i /lub Zręczność
albo
Ujeżdżenie i Maraton kombinowany
albo
Maraton kombinowany

Klasy - wymogi – ‘Wykaz programów w próbie ujeżdżenia’ dostępny jest na stronie
PZJ/Sport/Konkurencje/Powożenie oraz w Załączniku 6)
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(tylko zawody Halowe)

Dzień 1:
Ujeżdżenie lub
Maraton
Kombinowany
Dzień 2:
Maraton
Kombinowany
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2.1. KLASA L
a) Próba ujeżdżenia – kategoria konie/ kuce – 1*A lub 1*B lub YH3 i YH3a (możliwość czytania
programu przez luzaka)
b) Próba terenowa (maraton) – parametry wg tabeli nr 1b
c) Próba zręczności powożenia – parametry wg tabeli nr 2.
d) Maraton kombinowany (dokładności) wg pkt. 5, tabela 3
2.2. KLASA N
a) Próba ujeżdżenia – kategoria konie/ kuce – 2*HP1 lub 2*HP2-HP4 lub 2*A HP lub YH4 3*A HP, CAI
2*HP1 (zaprzęgi jednokonne), lub 2*C lub J&YD,
b) Próba terenowa (maraton) – parametry wg tabeli nr 1a i 1b,
c) Próba zręczności powożenia – parametry wg tabeli nr 2
e) Maraton kombinowany (dokładności) wg pkt. 5, tabela nr 3
2.3. KLASA C
Rozgrywa się według aktualnych przepisów FEI, tj.:
a) Próba ujeżdżenia – (Rozdział XI art. 949 – 958 Przepisów):
• kategoria konie: (80 x 40m)
- zaprzęgi czterokonne– 3*B HP4 (100x40m) lub 3*A HP4, lub 3*C H4
- zaprzęgi parokonne – 3*HP2, lub 3*A HP2, 3*C HP2
- zaprzęgi jednokonne – 3*HP1,
- para-powożenie – program PE A
• kategoria kuce: (80x40m)
– zaprzęgi czterokonne – 3*B HP4 lub 3*HP4 lub 3*A HP4 lub 3*B HP4 (80x40m) lub 3*D P4
– zaprzęgi parokonne – 3*HP2, lub 3*A HP2 lub 3*B HP2 lub 3*C HP2
– zaprzęgi jednokonne –3*HP1 lub 3*A HP1
b) Próba terenowa (maraton) – (Rozdział XII art. 959-969 Przepisów) ;
c) Próba zręczności powożenia – (Rozdział XIII art. 970- 981 Przepisów).
d) Maraton kombinowany (dokładności lub na czas) wg pkt 5, tabela nr 3 (art. 961.6, 969.2 i HPPP)
2.4. Klasa Dzieci
a) Próba ujeżdżenia – program CH P1
b) Próba terenowa (maraton) – tabela 1c i d
c) Próba zręczności powożenia – tabela 2
2.5. Klasa Juniorów i U25 Młodych Powożących
a)

Próba ujeżdżenia:
U25 Młodzi Powożący - program 3*A HP1/HP2 lub J&YD
Juniorzy
- program J&YD

b)

Próba terenowa (maraton) – tabela 1 c lub d

c)

Próba zręczności powożenia – tabela 2

d)

Maraton kombinowany (dokładności) wg pkt. 5 tabela nr 3

2.6. Para-powożenie
a) Próba ujeżdżenia – wszystkie kategorie koni lub kuców program PE A
b) Próba terenowa (maraton) – opcjonalnie wg. Tabeli 1a, 1b, 1c lub 1d
c) Próba zręczności powożenia – tabela 2
3. Ujeżdżenie
3.1. Parametry pojazdów muszą odpowiadać przepisom PZJ/FEI – art. 936 (wydanie 12 11, aktualizacja
na dzień 15.01.202219), tj. – we wszystkich klasach i kategoriach, w konkursie ujeżdżenia i zręczności
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dozwolone są bryczki maratonowe o odpowiedniej szerokości ujeżdżeniowej w klasie C i N (Art. 937.3)
W klasie L dopuszcza się rozstaw min 125 cm. Dodatkowo, w klasie L bryczka może mieć koła
pneumatyczne lub obręcze.
3.2. Jeśli jest trzech (3) sędziów, muszą być rozmieszczeni w literach CVP. W zawodach CAI1* i w klasie L,
w których może sędziować dwóch (2) sędziów , mogą oni siedzieć w C i B lub C i V.
Dotyczy zawodów niższego poziomu (CAI1*, CAI2*, CAI U25, J, Ch, YH, klasa N) i CAI3* z
wyłączeniem MP
3.3. Jeżeli są dwa parkury ujeżdżeniowe, należy wyznaczyć dwie różne komisje sędziowskie spełniające
powyższe wymagania.
3.4. Oficjalne protokoły ujeżdżenia muszą być zawsze w formie papierowej.
3.5. W przypadku, gdy podczas konkursu ujeżdżenia stosowany jest ‘system punktacji na żywo’, musi on
pokazywać jedynie postęp procentowy wyniku podczas próby ujeżdżenia, a nie oceny sędziów.
3.6. Opisy ruchów w ujeżdżeniu patrz Art. 954 Przepisów w powożeniu.
4.

Maraton
Trasa maratonu musi składać się z dwóch odcinków A/kontrolowane rozprężanie, B oraz ze strefy ‘cool
down’ we wszystkich klasach i poziomach zawodów
Schemat maratonu

Dopuszcza się dwie opcje rozgrywania maratonu:
▪ 3 odcinki wg tabeli nr 1a,1 c
▪ 2 odcinki A i B wg tabeli nr 1b i 1d
4.1. Alternatywą do Odcinek A / kontrolowane rozprężanie z maksymalnym dozwolonym czasem 30
minut na wyznaczonym miejscu terenie o minimalnej wielkości 5000 m2, należycie kontrolowanym
przez komisarzy.
4.2. Przegląd koni w zaprzęgu oraz kontrola bezpieczeństwa, kiełzn/uprzęży i pomiar szerokości bryczki
musi mieć miejsce na wszystkich zawodach, przed startem do odcinka A/kontrolowanego rozprężania
zgodnie z Art. 935.3.
4.3. Przed startem do odcinka B obowiązuje postój 10 minutowy w wyznaczonym neutralnym miejscu.
W przypadku kontrolowanego rozprężania obowiązuje postój 5 minutowy (Art. 960.3.1).
4.4. Przed startem do maratonu, w wydzielonym obszarze powinna być dostępna do treningu przeszkoda
typu maratonowego. Każdy zawodnik może korzystać z tej przeszkody maksymalnie przez 2 minuty
(Art. 960.3)
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4.5. Ilość elementów spadających/ruchomych nie może przekroczyć ogółem 24 na przeszkodach stałych.
Przeszkody mobilne muszą mieć po jednym elemencie spadającym/odłączanym, (nie wliczanym w
limit 24, Art. 961.5.4).
4.6. Na końcu odcinka B należy wyznaczyć strefę cool down (obszar, pętla lub trasa) o długości 800 -1200
m. (Art. 960.7). Badanie konia/ni w zaprzęgu, zgodnie z art. 935.4, musi zostać wykonane 10 – 15
minut po wjechaniu zawodnika do strefy cool down luzak (cy) może iść pieszo obok byczki w tej
strefie. Zawodnik, który nie zgłosi się w strefie cool down, zostanie wyeliminowany. Można zdjąć
ochraniacze i bandaże.
4.7. Czas zawodnika będzie mierzony od momentu, gdy jakakolwiek część zaprzęgu przetnie linie wjazdu,

aż do momentu, gdy jakakolwiek część zaprzęgu przetnie linię wyjazdu we właściwym kierunku. Po
zatrzymaniu pomiaru czasu nie można naliczać żadnych dalszych kar za tę przeszkodę, a zaprzęg musi
opuścić przeszkodę.
4.8. Odcinki Maratonu
TABELA nr 1
Kontrolowane
rozprężanie

Odcinek A

Poziom
zawodów

Dystans

Prędkość

Odcinek B
Dystans

Czas

Prędkość

Liczba
przeszkód

km
7-9

Konie
12-14

Kuce
11-13

25 to 30 min

km
7-9

Konie
14

Kuce
13

C
N

5-9

12-14

11-13

25 to 30 min

5-9

14

13

6-8

5-9

11-13

10-12

25 to 30 min

5-9

12-14

11-13

5-7

J + U25

4-6

11-13

10-12

25 to 30 min

4-5

12-14

11-13

5-6

L

4-6

11-13

10-12

25 to 30 min

4-5

12-14

11-13

4-5

Dzieci

4-6

10-12

25 to 30 min

4-5

11-13

4-5

Parapowożenie

4-7

10-12

25 to 30 min

4-8

11-13

5-6

MP

11-13

12-14

8

W odcinkach A, B i kontrolowanym rozprężaniu chód dowolny.
W strefie ‘cool down’ zaprzęgi mogą tylko stępować

4.1. TABELA nr 1a – Maraton o 3 odcinkach
Dystans

Odcinki

Chody

N

C

A**

N

3 – 6 km

C

dowolny

Transfer

800 – 1500 m

800 – 1500 m

dowolny

B

4-7 km*

6-9 km

dowolny

* przynajmniej 1 km na przeszkodę,

Szybkość
km/h
N
C
14

15

13

14

N

C

Liczba bramek w
przeszkodzie
N
C

4-6

6-8

Max 6

Liczba przeszkód

**kontrolowane rozprężanie jako alternatywa

4.2. TABELA nr 1b – Maraton o 2 odcinkach
Odcinki
L
A*
B

Dystans
(km)
N

Chody
C

3-6
3–6

4–7

L

N

C

dowolny
6–9

dowolny

Szybkość
km/h
L
N
C
Max 12 Max 12 Max 13
Min 10 Min 10 Min 11
13
13
14

L

N

C

Liczba bramek
w przeszkodzie
L
N
C

3-5

4-6

6-8

Max 6

Liczba przeszkód

*kontrolowane rozprężanie jako alternatywa

W kategorii kuce we wszystkich odcinkach obowiązuje tempo odpowiednio o 1 km/h niższe.
We wszystkich klasach dopuszcza się elementy spadające w przeszkodach maratonowych. W kategorii Dzieci,
Juniorów i Młodych Powożących i Para-powożeniu obowiązują parametry wg przepisów FEI
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4.3. TABELA nr 1c – Maraton o 3 odcinkach dla Klasy Dzieci, Juniorzy i Młodzi Powożący

14 konie
13 kuce

Klasa Młodzi Powożący

13

Klasa Juniorzy

13

Klasa Dzieci

15 konie
14 kuce

Max. 5 Max. 6 Max. 6

Klasa Młodzi Powożący

dowolny

4-6 km

14

Klasa Juniorzy

4-7
km

14

Klasa Dzieci

dowolny

Klasa Młodzi Powożący

Klasa Młodzi Powożący

Klasa Juniorzy

Klasa Dzieci

Klasa Młodzi Powożący

8008008001000m 1500m 1500m
3- 6 km

B

dowolny

Klasa Juniorzy

Transfer

3-6 km

Liczba bramek
w przeszkodzie

Liczba przeszkód

Klasa Dzieci

3-5 km

A*

Szybkość
km/h

Chody

Klasa Juniorzy

Klasa Dzieci

Odcinek

Dystans

4

Max.
6

Max.
6

*kontrolowane rozprężanie jako alternatywa

4.4. TABELA nr 1d – Maraton o 2 odcinkach dla Klasy Dzieci, Juniorzy i Młodzi Powożący

Klasa Młodzi
Powożący

Klasa Juniorzy

13

Klasa Dzieci

13

Klasa Juniorzy

dowolny

15 konie
14 kuce
14 konie Max. Max.
13 kuce
5
6

Liczba bramek
w przeszkodzie
Klasa Dzieci

4-7

14

Liczba przeszkód
Klasa Młodzi
Powożący

3-6

14

Klasa Młodzi
Powożący

Klasa Młodzi
Powożący

Klasa Juniorzy

Klasa Dzieci

Klasa Młodzi
Powożący

3-6

Klasa Juniorzy

B

Szybkość
km/h

Chody
Klasa Dzieci

A*

Klasa Juniorzy

Klasa Dzieci

Odcinek

Dystans [km]

Max.
6

4

Max.
6

Max.
6

* Odcinek A dla kategorii Dzieci Kontrolowane rozprężanie 30 min. jako alternatywa
Odcinek A dla kategorii Dzieci może być zorganizowany na zamkniętej przestrzeni, a zawodnik musi rozprężać kuca w
kłusie minimum 20 min. Dla Juniorów i Młodych Powożących kontrolowane rozprężanie 30 min. Kontrola kiełzn
i uprzęży oraz przegląd koni i pomiar szerokości bryczek na 5 min przed startem do odcinka B są obowiązkowe.

5.

Zręczność
Parametry zręczności powożenia
5.1. TABELA nr 2 - Tempa i rozstaw kegli przeszkód
Kategoria
Klasa
Czwórki
Konie
Pary
Pojedynki
Czwórki
Pary
Kuce
Pojedynki
Dzieci
Para-powożenie

Maksymalne tempo
m/min
L
N
C
210
230
240
230
240
250
230
240
250
220
230
240
230
240
250
240
250
260
200
210
220
200
200
230

*w klasie L dopuszcza się bryczki maratonowe (rozstaw min 125 cm)
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powożenia

Szerokość
bryczki*
(cm)
158
148
138
138
138

Rozstaw kegli przeszkód
L
200
180
170
180

N, C
185190
170
160
160165

170

160

Wg przepisów PZJ
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5.2 Tabela 3 Przeszkody wieloczłonowe
Liczba bramek
w przeszkodzie Konie
wieloczłonowych wieloczłonowej /kuce
Max liczba
przeszkód

Liczba
przeszkód
L

N

C

L

N

C

L

N

C

L
H4
H2
H1

Max
20

2

2

3

4

4

4

Serpentyna
(m)

P4

N
C
10-12
6-8

Zygzak
(m)
L

N
C
11-13

L

N
C
10-12

Dystans
między
przeszkodami
(m)

L

N
15

10-12

8-10

12

9-11

8-10

12

C

8-10

P2
P1

Fala
(m)

6-8

PP

Maksymalna ilość przeszkód wynosi 20 (wyjątek: konkurs dwufazowy – 23 ogółem).
W rozgrywce nie może być przeszkód wieloczłonowych.
W klasie L konkurs rozgrywany jest na zasadach dokładności lub jako konkurs dwufazowy.
W klasie N i C dopuszcza się możliwość:
- zmniejszenia rozstawu: rozstaw nie więcej niż pięciu pojedynczych przeszkód może być zmniejszony o
5 cm dla klas zaprzęgów dwu i czterokonnych i nie więcej niż 10 pojedynczych przeszkód dla klas
zaprzęgów jednokonnych. Takie przeszkody będą muszą być oznakowane odmiennie (kolor Kegli/
nakładki) (art. 974.1.2).
- opcji alternatywnych: maksimum co najmniej dwie (2) pojedyncze przeszkody mogą oferować mieć
alternatywę (pojedynczą przeszkodę o tym samym numerze, zbudowaną w innym miejscu) patrz
załącznik nr 5 Przepisów powożenia opcję alternatywną (aneks 7)
- na torze konkursu zręczności dopuszcza się maksymalnie 5 okserów,
- rozgrywki i zwycięskie nawroty: rozstaw przeszkody może być zmniejszony o maksimum 10 cm według
uznania komisji sędziowskiej w porozumieniu z gospodarzem toru i delegatem technicznym.
5.3. Parkur musi być otwarty do oglądania przynajmniej na jedną godzinę i czterdzieści pięć minut przed
rozpoczęciem konkursu. Należy przestrzegać 15-minutowego okresu między zakończeniem oglądania
a startem pierwszego zawodnika. Tylko szefowie ekip (jeśli zostali zgłoszeni) , zawodnicy i jedna osoba
towarzysząca na zawodnika mogą oglądać parkur pieszo i muszą być odpowiednio ubrani. Zawodnicy,
osoba towarzysząca i szefowie ekip nie mają prawa używać kółka pomiarowego koła mierniczego podczas
oglądania parkuru.
5.4. Po dzwonku zawodnik musi w ciągu 45 sekund przekroczyć linię startu

5.5. W zręczności luzacy muszą pozostać w pozycji siedzącej. Pierwszy przypadek naruszenia tej zasady
spowoduje naliczenie 5 punktów karnych, drugi 10 punktów karnych, a trzeci eliminację.
5.6. Podczas konkursu zręczności zawodnicy i luzacy muszą obowiązkowo mieć na głowie prawidłowo
zapięty kask ochronny, zgodny z międzynarodowymi normami. Zawodnik/luzak, który zgubi kask
ochronny lub którego zapięcie kasku rozepnie się w trakcie przebiegu, musi go odzyskać i założyć, lub
w przypadku odpięcia zapięcia musi go ponownie zapiąć. W takim przypadku sędzia da sygnał
dzwonkiem, zatrzyma czas, i nałoży 5 punktów karnych, zawodnik musi zatrzymać się, aby podnieść
swój kask i/ lub zapiąć rozpięte zapięcie. Zawodnik, który kontynuuje przejazd z nieprawidłowo
zapiętym lub niezapiętym kaskiem, zostanie wyeliminowany, chyba że okoliczności sprawiły, że
natychmiastowe zatrzymanie się zawodnika byłoby niebezpieczne. (Art.973.7)
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6. Maraton kombinowany według art 969.2., przepisów FEI (wydanie 12 11, aktualizacja 15.01.2022).
6.1. 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. lub
- na czas wg art. 969.2, 971.2, 981.1 przepisów FEI oraz HPP w Powożeniu.
Klasyfikacja według czasu przejazdu.
6.2. Dopuszcza się maksimum dwie przeszkody typu maratonowego (bramki od A do F) oraz 8-12
przeszkód typu zręcznościowego. Dystans 600 - 800 m, tempo wg tabeli nr 3
6.3. Rozstaw kegli w maratonie kombinowanym: (art. 961.6. przepisów FEI)
Kategoria Klasa

Rozstaw kegli

Konie zaprzęgi czterokonne

190 cm

Konie zaprzęgi parokonne

180 cm

Konie zaprzęgi jednokonne

160 cm

Kuce zaprzęgi czterokonne

180 cm

Kuce zaprzęgi parokonne

160 cm

kuce zaprzęgi jednokonne

150 cm

6.4. Szerokość przejazdów w przeszkodach maratonowych:
Kategoria, Klasa

Szerokość Bramek

Konie zaprzęgi czterokonne

3.5 - 4.0 m

Konie zaprzęgi parokonne

3.5 - 4.0 m

Konie zaprzęgi jednokonne

3.0 - 3.5 m

Kuce zaprzęgi czterokonne

3.0 - 3.5 m

Kuce zaprzęgi parokonne

3.0 - 3.5 m

kuce zaprzęgi jednokonne

3.0 - 3.5 m

6.5. Tabela nr 3 Parametry maratonu kombinowanego - Art.960 pkt. 2.3 i 2.4
Klasa/
poziom
zawodów

Dystans

Chód

Maksymalne
Tempo
m/min

zręcznościowe

maratonowe

L

600 - 800 m

dowolny

230

8 – 12

N/ CAI 1*

600 - 800 m

dowolny

230

C/ CAI 2*

600 - 800 m

dowolny

240

Liczba przeszkód
Kary

Artykuł

1-2

punkty

969.2

8 - 12

1-2

punkty

969.2

8 - 12

1–2

punkty/
sekundy

969.2 i
971.2.1

6.5.1 Na zawodach rozgrywanych na terenie otwartym dopuszcza się stosowanie parametrów technicznych maratonu
kombinowanego finałów MPMK (pkt. 4.4), z wyłączeniem kategorii wiekowych. W klasach N i C zalecany jest
przejazd przez wodę (1-3 objazdy obowiązkowe, w takim przypadku wymagany jest dodatkowy sędzia).
Klasa

Dystans

Maksymalne
Tempo
m/min

L

600 - 800 m

230

Liczba przeszkód
Zręcznościowe
Maratonowe
w tym wieloczłonowe
liczba
Liczba
bramki
7 – 12
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N

800 - 1200 m

240

C

1300-1500m

250

10 - 12

2-3

2

6.6. Zestawienie błędów w maratonie kombinowanym (art. 969.2, 982.1 przepisów FEI i HPPP)
Punkty / sekundy karne*

Zdarzenie
Zrzucenie jednej lub dwóch piłek w pojedynczej przeszkodzie typu
zręcznościowego
Przewrócenie lub zrzucenie jakiegokolwiek elementu przeszkody typu
maratonowego
Błąd trasy: zrzucenie jakiejkolwiek części przeszkody jeszcze nie
pokonanej – dzwonek w celu odbudowy przeszkody (czas zatrzymany)
Pomylenie trasy w przeszkodzie typu maratonowego (naprawione)

punkty

sek (wg HPPP)

3

4

3

4

3 pkt i 10 sek.
karnych

14
(razem za
przypadek)

20 punktów

20

Pomylenie trasy w przeszkodzie typu maratonowego (nienaprawione)

Eliminacja

Pokonanie niewłaściwej bramki (nie w kolejności lub kierunku) całym
lub częścią zaprzęgu bez stracenia piłki (czas nie zatrzymany) *

---

Pokonanie niewłaściwej bramki (w kolejności lub kierunku) całym lub
częścią zaprzęgu i rozbudowanie elementu (czas zatrzymany) *

---

Strącenie piłki za złej bramki (nie w kolejności lub kierunku) przez
konia, który wskoczył do przeszkody, bez pokonania bramki (czas
zostaje zatrzymany) *
Luzak(cy) trzymający lejce, używający bata lub hamulca, gdy pojazd nie
stoi
Nauszniki przymocowane do nachrapnika
Zejście luzaka(ków) – pierwszy lub drugi przypadek (czas nie zostaje
zatrzymany)
Zejście zawodnika

20
34
(razem za
przypadek)
14
(razem za
przypadek)

--20 punktów

20

5 punktów

5

5 punktów każdy
przypadek

5

20 punktów

eliminacja

Zejście luzaka(ków)– trzeci przypadek

Eliminacja

Pierwsze lub drugie nieposłuszeństwo

Bez punktów karnych

Trzecie nieposłuszeństwo

Eliminacja

Zrzucenie jakiejkolwiek części przeszkody już pokonanej
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)

3 punkty

4

5 pkt za zejście
5 sek za zejście
luzaka + 10 sek.
luzaka + 10 sek.
(zatrzymanie czasu) (zatrzymanie czasu)
Przekroczony czas
pomnożony przez
0,5

Przekroczenie normy czasu
Niezatrzymanie się zawodnika po ponownym dzwonku

Eliminacja

Brak kasków lub ochraniaczy pleców u zawodnika lub luzaka(ków)

Eliminacja

Błąd trasy w przeszkodzie pojedynczej (kolejność i kierunek)

Eliminacja

Brak natylnika w zaprzęgu pojedynczym

Eliminacja

Brak natylnika, gdy pojazd nie posiada hamulca (pary i czwórki)

Eliminacja

Nieprzejechanie chorągiewek startu i mety

Eliminacja

Przewrócenie pojazdu

Eliminacja

Fizyczna pomoc zewnętrzna

Eliminacja
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Brak luzaka(ków) na pojeździe przy przekraczaniu linii mety

Eliminacja

Przekroczenie limitu czasu

Eliminacja

* dotyczy maratonu kombinowanego rozgrywanego na czas i zawodów halowych klasy C

Artykuł 7.

Delegat techniczny na zawodach powożenia

Delegat techniczny jest osobą oficjalną i pełni swoją funkcję przygotowując i nadzorując techniczną stronę
zawodów pod każdym względem.
1.

Na zawodach w konkurencji powożenia nie powołuje się zastępcy sędziego głównego (Delegata
PZJ/WZJ) tylko Delegata Technicznego

2.

Szczegóły dotyczące roli i obowiązków DT na zawodach w powożeniu znajdują w Art. 988 Przepisów
w Powożeniu

3.

Delegat techniczny sporządza po zawodach sprawozdanie z zawodów na obowiązującym druku
(Dostępny na stronie PZJ/Sport/Konkurencje/Powożenie oraz w Załączniku 3). Sprawozdanie musi być
dostarczone do: PZJ, Komisji powożenia i organizatora w terminie 7 dni od zakończenia zawodów

Artykuł 8.
1.

Mistrzostwa Polski i Puchar Polski

Mistrzostwa Polski Seniorów rozgrywa się wyłącznie w klasie C w następujących kategoriach:

• Konie zaprzęgi pojedyncze
• Konie zaprzęgi parokonne
• Konie zaprzęgi czterokonne
• Kuce zaprzęgi pojedyncze
• Kuce zaprzęgi parokonne
• Kuce zaprzęgi czterokonne
1.1. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski rozgrywa się zgodnie z przepisami FEI, dla następujących kategorii:
• Dzieci – kuce zaprzęgi pojedyncze
• Juniorzy – kuce zaprzęgi pojedyncze
• Juniorzy – kuce zaprzęgi parokonne
• Młodzi powożący - kuce zaprzęgi pojedyncze
• Młodzi powożący – konie zaprzęgi pojedyncze
• Młodzi powożący – konie zaprzęgi parokonne
1.2. Mistrzostwa Polski w Para –powożeniu rozgrywane są według przepisów FEI.
2.

Warunkiem rozgrywania Mistrzostw Polski jest start minimum 4 zawodników.
Medale otrzymują Zawodnicy

3.

Ujeżdżenie musi sędziować 5 sędziów.

4. Jeżeli Mistrzostwa Polski są rozgrywane razem z zawodami międzynarodowymi to nadrzędne są zasady
wynikające z Przepisów FEI.

5.

W Mistrzostwa Polski mogą wystartować zawodnicy posiadający kwalifikacje zgodne tylko z polskimi przepisami,
ale ich wyniki nie będą uwzględniane w klasyfikacji zawodów międzynarodowych, a wyłącznie w klasyfikacji MP.

5.1. Warunkiem dopuszczenia zawodników do MPS, posiadających licencję D1/D2, jest ukończenie końmi,
które będą startowały w mistrzostwach, jednych zawodów klasy C w danej kategorii (C1/C2/C4)

5.2. Minimalne wymagania zawodników posiadających licencje D3/D do startów w MP:
w MP D1, D2, D4, Mł. P, J, Dz MPMK – mogą startować zawodnicy posiadający uprawnienia wg
poniższej tabeli:
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Kwalifikacje Zawodników

Mistrzostwa
Polski w
kategorii a
HP1
HP2
HP4
U25
Młodzi Powożący

Konie

Licencja
minimum

Min ilość
ukończonych
zawodów

Max ilość
pkt. w
ujeżdżeniu

wiek

licencja

Min ilość
ukończonych
zawodów w roku
rozgrywania MP

D3

1 w klasie N
lub 1 w C

65
70

6

PZJ

1

5

PZJ

1

DR

1 w kl.U25
Młodzi Pow.

----

Juniorzy

1 w klasie Juniorzy

5

WZJ

1

Dzieci

1 w klasie Dzieci

6

WZJ

1

bez kwalifikacji

4
5
6

WZJ

0

MPMK

4-latki
5-latki
6-latki

DR

-----

6. W Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i do Rankingu
a) Liczy się jeden zaprzęg i startuje jako pierwszy.
b) W MP i PP rozgrywanymi z zawodami międzynarodowymi zawodnik jadący dwoma zaprzęgami, musi
podać na odprawie technicznej numer zaprzęgu liczonego do klasyfikacji wyników mistrzostw
(zawodnik zdobywa jeden medal).
c) W MP rozgrywanych w ramach CAIO zawodnik może startować tylko jednym zaprzęgiem.
d) Jeżeli MP odbywają się w tym samym czasie w dwóch lub więcej kategoriach (np.: pojedynki i czwórki)
zawodnicy mogą startować w różnych kategoriach zgodnie z powyższymi przepisami.
7. Kolejność startów na zawodach CAI, CAIO i MP – określają Przepisy FEI
7.1. Kolejność startu w zawodach CAI i MP będzie ustalana poprzez fizyczne losowanie odbywające się w
obecności sędziego głównego Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej i otwarte dla zawodników.
7.2. Kolejność startu w drugim i trzecim konkursie na zawodach CAI i krajowych
Zawodnicy startować będą w odwrotnej kolejności w stosunku do wyników poprzedniego(nich)
konkursu(ów). Kolejność startu będzie następująca:
a) Zawodnicy startujący dwukrotnie zaprzęgiem sklasyfikowanym wyżej lub startujący w MP,
następnie
b) Zawodnicy, którzy zrezygnowali, następnie
c) Zawodnicy, którzy zostali wyeliminowani, następnie
Pozostali zawodnicy, poczynając od tych z największą liczbą punktów karnych tak, by zawodnik
z najmniejszą otrzymaną liczbą punktów karnych uzyskanych bez rezygnacji i eliminacji startował jako
ostatni.

Artykuł 9.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni i Halowy Puchar Polski w Powożeniu

1. Kwalifikacje i Finał Mistrzostw Polski Młodych Koni rozgrywane są tylko w Zaprzęgach Jednokonnych
według odrębnego regulaminu.
1.1. Wymogi dotyczące koni, kiełzn i uprzęży zawarte w Regulaminie MPMK dotyczą startów w MPMK.
2. Zasady rozgrywania Halowego Pucharu Polski w Powożeniu określone są osobnym regulaminem.

Artykuł 10.
1.

Wytyczne na temat bezpieczeństwa

We wszystkich klasach w Zawodach Krajowych, w próbie maratonu, zawodnicy i luzacy muszą mieć,
gwarantujące bezpieczeństwo, prawidłowo zapięte kaski oraz kamizelki ochronne/ ochraniacz pleców.
Naruszenie powyższego przepisu powoduje eliminację.
Przez cały czas pobytu na bryczce, zawodnicy i luzacy poniżej 18 roku życia muszą być ubrani w kamizelkę
ochronną/ ochraniacz pleców oraz prawidłowo zapięty atestowany Kask Ochronny. Naruszenie tego
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przepisu skutkuje Eliminacją. Zaleca się, aby zawodnicy również w czasie przeglądu weterynaryjnego koni
występowali w zapiętym kasku.
2.

Na terenie zawodów w czasie, gdy konie są zaprzęgnięte do pojazdu luzacy muszą przebywać
na pojeździe lub w przypadku braku miejsca na bryczce w takiej odległości, aby móc udzielić w potrzebie
natychmiastowej pomocy.
Zawodnik może opuścić pojazd tylko w przypadku, gdy luzak/ luzacy są przy głowach koni lub gdy
przekaże lejce innej odpowiedzialnej osobie.

3.

Żaden koń nie może na terenie zawodów być wyprzęgnięty z pojazdu w ruchu.

4.

Na terenie zawodów w okresie pre-jurysdykcji i jurysdykcji oraz podczas ceremonii dekoracji nie mogą
być przewożeni na bryczce pojeździe pasażerowie poniżej 14 roku życia.
Niestosowanie się do powyższych przepisów bezpieczeństwa będzie karane Żółtą Kartką Ostrzegawczą
przez Komisję Sędziowską lub Szefa Komisarzy, powtórny incydent karany jest drugą Żółtą Kartką lub
Eliminacją wg uznania Komisji Sędziowskiej.
Informacja medyczna

5.

Aby zapewnić, by ważne dla ratowania życia informacje były dostępne przy udzielaniu pierwszej pomocy i dla
personelu medycznego w przypadku wypadku, zawodnicy muszą przestrzegać zasad - patrz Art. 942.6 Przepisów
powożenia

Artykuł 11.

Zasady prowadzenia rankingu

1.

Ranking prowadzony jest w celu wyłonienia najlepszego zawodnika w sezonie w danej kategorii.

2.

Ranking zawodników obejmuje starty w zawodach krajowych (Format 1 i 2A/2B), MP w klasach C i N, L
oraz w zawodach międzynarodowych, (CAI 1-4*, MŚ i ME), uwzględnionych w centralnym kalendarzu
imprez PZJ/FEI na dany rok, oddzielnie w kategorii koni i kuców w następujących kategoriach:
- zaprzęgi jednokonne,
- zaprzęgi parokonne,
- zaprzęgi czterokonne,
- kategorie młodzieżowe w kucach
- para-powożenie
pod warunkiem, że w sezonie startowało co najmniej 3 zawodników.
Do rankingu nie są zaliczane starty zawierające konkursy na styl (MPMK i MŚMK)
Do rankingu, każdemu zawodnikowi liczone są 4 najlepsze wyniki w roku kalendarzowym.

3.

Zawodnikowi, który startuje na zawodach kilkoma zaprzęgami do rankingu liczony jest jeden - najlepszy
wynik.
4.

Punkty za zajęte miejsce przyznaje się tylko zawodnikom, którzy posiadają aktualną licencję PZJ, zostali
sklasyfikowani w danych zawodach. i uzyskali max 65,99 65 punktów w próbie ujeżdżenia.

5.

Ranking klubów to suma punktów zdobytych w roku kalendarzowym przez zawodników danego klubu.

6.

Punkty za ukończenie klas L, N i C i wyżej nadaje się w następujący sposób:
•

kl. L i N - liczba punktów wynikająca z tabeli.

•

kl. C - liczba punktów wynikająca z tabeli + 5 pkt.*,

•

Mistrzostwa Polski – liczba punktów wynikająca z tabeli + 10 pkt.*,

•

CAIP kat. Dzieci - liczba punktów wynikająca z tabeli + 5 pkt.*

•

CAI2* / CAIP w kat. U25 Młody Powożący i Junior - liczba punktów wynikająca z tabeli + 5 pkt.*,

•

CAI3* - liczba punktów wynikająca z tabeli, + 10 pkt.*,
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•

Mistrzostwa Europy Zespołowo (wynik musi być liczony w zespole) – liczba punktów wynikająca
z tabeli + 10 pkt.,

•

Mistrzostwa Świata Zespołowo (wynik musi być liczony w zespole) – liczba punktów wynikająca
z tabeli 10 pkt.,

•

CAIO4*, Mistrzostwa Świata i Europy indywidualnie – liczba punktów wynikająca z tabeli + 15 pkt.

Tabela punktowa
m-ce

≥ 16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

20
17
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

19
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

18
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

17
14
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

16
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

15
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

14
11
9
7
6
5
4
3
2
1

13
10
8
6
5
4
3
2
1

12
9
7
5
4
3
2
1

11
8
6
4
3
2
1

10
7
5
3
2
1

9
6
4
2
1

8
5
3
1

6
3
1

4
1

*Zawodnicy startujący w klasach:
•
Kl. L i N otrzymują punkty za zajęcie miejsca zgodnie z powyższą tabelą, za ukończenie kl. L i N – 1 punkt,
•
Kl. C, CAIP kat. Dzieci, CAI2*, CAIP w kat. Młody Powożący U25i Junior: za zajęcie pierwszego niepunktowanego
wg tabeli miejsca otrzymują 5 punktów, za zajęcie kolejnych miejsc suma punktów dodatkowych pomniejsza
się o 1, za ukończenie zawodów zawodnik otrzymuje minimum 2 punkty,
•
Mistrzostwach Polski za zajęcie pierwszego niepunktowanego wg tabeli miejsca otrzymują 10 punktów,
za zajęcie kolejnych miejsc suma punktów dodatkowych pomniejsza się o 2, za ukończenie zawodów zawodnik
otrzymuje minimum 4 punktów,
•
CAI3*, MP oraz MŚ i E zespołowo: za zajęcie pierwszego niepunktowanego wg tabeli miejsca otrzymują 10
punktów, za zajęcie kolejnych miejsc suma punktów pomniejsza się o dwa, za ukończenie zawodów zawodnik
otrzymuje minimum 4 punktów,
•
CAIO4* oraz MŚ i E indywidualnie za zajęcie pierwszego niepunktowanego wg tabeli miejsca otrzymują: 15
punktów, za zajęcie kolejnych miejsc suma punktów pomniejsza się o trzy, za ukończenie zawodów zawodnik
otrzymuje minimum 6 punktów.

Artykuł 12.

Procedury obowiązujące w para-powożeniu

Szczegółowe przepisy i procedury stosowane przy zawodach osób niepełnosprawnych zawarte są w stosownych
dokumentach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej.
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Załącznik nr 1 Minimalne wymogi organizacyjne zawodów w Powożeniu
Organizator zobowiązany jest zapewnić:
1.

Osoby oficjalne – zgodnie z „Przepisami o Osobach Oficjalnych” na zawodach jeździeckich w Konkurencji
Dyscyplinie Powożenia.

2.

Ujeżdżenie: sekretarze – tylu ilu sędziów (mogą nie mieć uprawnień sędziowskich)

3.

Maraton:
3.1.

Sędziowie na startach i metach odcinków – (min. 3 klasa) – 6 4 sędziów, jeżeli są trzy (odcinek (A/
kontrolowane rozprężanie, Transfer, strefa neutralna, odcinek B, strefa cool down), 4 sędziów, jeżeli są dwa
odcinki (A, B),

3.2.

Komisarze minimum 4

3.3.

Sędziowie przeszkodowi – (min. 3 2 klasa lub 3 z kilkuletnim doświadczeniem) – tylu ile przeszkód,

3.4. Asystenci sędziów przeszkodowych – (mogą nie mieć uprawnień sędziowskich, wymagana znajomość obsługi
stopera) – tylu ile przeszkód,
3.5. Obserwatorzy przejazdów obowiązkowych – (mogą nie mieć uprawnień sędziowskich) – ilość uzgodniona
z gospodarzem toru i delegatem technicznym
4.

Konkurs Zręczności: pomocnicy gospodarza toru – 3 osoby (mogą nie mieć uprawnień sędziowskich)

5.

Zabezpieczenie medyczne – zespół ratowniczy:
Karetkę pogotowia wyposażoną w sprzęt ratowniczy z lekarzem/ ratownikiem medycznym albo wóz ratowniczy
z ratownikiem medycznym (ujeżdżenie, zręczność parkur). Podczas maratonu obowiązują dwa zespoły ratownicze
(W sytuacji jednego zespołu ratowniczego konieczność jego wyjazdu z terenu zawodów skutkuje przerwaniem
zawodów do powrotu zespołu. Jest to ryzykowne dla organizatora, ponieważ na trasie maratonu zawsze znajduje
się kilka zaprzęgów, których nie można zatrzymać).

6.

Sprzęt:
6.1. Zegary do pomiaru czasów odcinków maratonu z synchronizowanym czasem i możliwością zatrzymania czasu
bieżącego – 6/5 szt./4szt. – patrz pkt. III 3.
6.2.

Radiotelefony: tyle ile przeszkód + SG + GT + DT + Del. Wet. + Karetka + Ekipa Tech. + speaker + komisarze

6.3. Fotokomórki z wyświetlaczem na przeszkody – obowiązkowo na Mistrzostwa Polski i ZO, pozostałe zawody
zalecane,
6.4. Stoły i krzesła (ew. parasole w zależności od pogody) na starty, mety oraz na stanowisko Delegata Wet. + Sędzia
+ Komisarz, krzesła dla obserwatorów na trasach Maratonu. Toaleta na obowiązkowym postoju przed startem
od odcinka B,
6.5.

Samochód dla gospodarza toru i delegata technicznego.

6.6.

Woda dla koni na postoju w strefie neutralnej przed maratonem.

6.7.

Pojazd do ewakuacji konia gdy zajdzie taka potrzeba

7.

Ekipa techniczna z pojazdem na maraton, wyposażona w materiał zapasowy i narzędzia do naprawy uszkodzonych
przeszkód

8.

Zawody jednodniowe (format 3)
8.1. Ujeżdżenie i/lub zręczność albo maraton kombinowany – obsada minimalna: Sędzia Główny (min 2 kl.
w powożeniu) + jeden sędzia dodatkowy/ komisarz (3 kl.) + gospodarz toru.
8.2. Maraton kombinowany – jeżeli na zawodach jednodniowych jest rozgrywany tylko maraton kombinowany
sędzią głównym może być sędzia 2 kl w powożeniu + gospodarz toru/DT + komisarz.

9.

Organizacyjne:
9.1.

Przygotowanie Biura obliczeń wyników wraz z niezbędnymi materiałami i sprzętem

9.2.

Ciepłe/zimne napoje dla osób sędziujących i zatrudnionych w ujeżdżeniu

9.3.

Zapewnienie i dostarczenie posiłku osobom funkcyjnym podczas maratonu

9.4.

Zorganizowanie zbiórki wyników podczas ujeżdżenia i maratonu

9.5.

Toalety dla uczestników zawodów i publiczności
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Załącznik nr 2 Zmiany w Przepisach Powożenia
Istotne zmiany w Przepisach Powożenia w roku 2022 dotyczące zawodów krajowych
Art., pkt.
W
Przepisach
D

Dotyczy

900.3.

Okresu prejurysdykcji

901.2.
901.3.

Zmiany w
organizacji
zawodów

901.6.4 c
901.6.4 e

Zmiany na
czworoboku

901.11
912.2

nowego system
punktacji
Kategorii
wiekowych

913.2

Wymagań
kwalifikacyjnych

914, 916,
925, 927

CAIO, PŚ, MŚ

Konkursu
zręczności

935.1.3
Badań
i przeglądów
weterynaryjnych

935.4.1
935.5.1
936
937.3
937.4

bryczki

940
940.1.13

uprzęż

940.4
kiełzna
940.8.4
940. 13

Tereny
treningowe

Żółta
kartka

6.4. c) zmiana wymiarów
6.4 e) kolejność startów w kwalifikacjach do PŚ i klasie C
Dodano pkt 11 Próba nowego systemu punktacji
U25 Młodych Powożących:
Patrz zmiany w załącznikach: ‘Wymogi na klasy sportowe w powożeniu’
i ‘Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień sportowych w konkurencji
powożenia’
Kwalifikacje i zgłoszenie na mistrzostwa.
Możliwe opłaty za udział w mistrzostwach.
5/10/el

W czasie znacznych upałów mogą być noszone kamizelki chłodzące, z
wyjątkiem stref/odcinków, na których obowiązkowe są kamizelki
ochronne
5/el

Lekarz wet. Wyznaczony przez VD musi zbadać by wszystkie konie
przybywające na miejsce zawodów i odebrać paszporty, zanim konie
zostaną wpuszczone do stajni
Panel inspekcyjny na pierwszym przeglądzie koni i zasady
przeprowadzania pierwszego przeglądu
Przegląd w zaprzęgu przed odcinkiem A w maratonie
Badanie zaprzęgu po maratonie i strefa ‘cool down’
Przegląd w zaprzęgu przed konkursem zręczności – zmiany
Wykreślono tabelę i dodano pkt 1-3 (dopuszczono bryczki maratonowe
spełniające art. 937 do wszystkich CAI (2*- MŚ)
Pozycja luzaka na bryczce
Planowane na 2023 r zmiany wag bryczek
Aktualne wytyczne FEI dotyczące ‘Sprzętu, wyposażenia i ubioru’,
publikowane są na stronie internetowej FEI
Zawsze, gdy koń/kuc jest zaprzężony do bryczki jednokonnej,
obowiązkowy jest natylnik
Orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone

940.8.3

Pkt/ sek
karne

pozostałe CIS są wydarzeniami wyższego poziomu. Zawody niższego i
wyższego poziomu mogą się odbywać jednocześnie podczas tej samej
imprezy

Podczas konkursu zręczności zawodnicy i luzacy muszą obowiązkowo
mieć na głowie prawidłowo zapięty kask ochronny.

928.1.6

935.2.2 i
2.10
935.3.1

Wprowadzono okres od otwarcia stajni do 1 godziny przed pierwszym
przeglądem koni lub, w przypadku gdy zawody zaczynają się przed
pierwszy przeglądem koni, do 1 godziny przed pierwszym konkursem
zawodów.
Młodzi Powożący U25 CAIY1*, CAIY2*
Zawody niższego poziomu: CAI1*, CAI2*, CAI YU25, J, Ch, YH. Wszystkie

Zmiana miejsca na bryczce przez luzaka

928.1.4
928.1.5

Wprowadzona zmiana

Wszystkie kiełzna muszą być prawidłowo dopasowane (patrz wytyczne
dotyczące ‘Sprzętu, wyposażenia i ubioru’ FEI)
W jednym czasie można używać tylko jednego rodzaju ukośnika
W pkt 13.1- 13.2 dodano zasady lonżowania
W pkt 13.3- 13.5 dodano wymogi podczas jazdy wierzchem
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942.4
942.5

Bezpieczeństwo

942.6

Info o ‘Informacji medycznej’

943.2.13

Dekoracji

947

Deklaracja startu

950

Ujeżdżenie

953

Miejsca sędziów

953.6

Protokół
ujeżdżenia

954

Ruchy i ich opis

958.1.2

Ujeżdżenie

959

960.1.6
Maraton

960.2
960.3
960.7
961.1.3

961.4.4

Przeszkody na B

961.5.4
963.2.6
964.5.2

Ceremonie wręczenia nagród mogą odbywać się na byczkach lub pieszo
zgodnie z uzgodnionym ceremoniałem dekoracji
skład oficjalnej ekipy oraz podać nazwiska zawodników indywidualnych
… najpóźniej jedną godzinę po pierwszym przeglądzie koni.
Zmiana wymiarów czworoboku na 80 x 40m dla wszystkich kategorii
zaprzęgów (czwórki od 2023 r)
Organizatorzy muszą zagwarantować, by teren czworoboku był
zamknięty
Jeśli jest trzech (3) Sędziów, muszą być rozmieszczeni w literach CVP. W
zawodach CAI1*, w których sędziuje dwóch (2) Sędziów , mogą oni
siedzieć w C i B lub C i V
Oficjalne protokoły ujeżdżenia muszą być zawsze w formie papierowej
Dodano opis: 4. Stęp wyciągnięty, 12. Zmiana nogi w galopie,
14. Łopatka do wewnątrz dla singli.
W przypadku, gdy podczas konkursu ujeżdżenia stosowany jest ‘system
punktacji na żywo’, musi on pokazywać jedynie postęp procentowy
wyniku podczas próby ujeżdżenia, a nie oceny sędziów
Dodano Schemat maratonu

960.1.3

960.1.7

żadna osoba poniżej 14 roku życia nie może być na bryczce (z wyjątkiem
klas dziecięcych)
Wymogi używania słuchawek

Czasy
w odcinkach
Zejście
w odcinkach

965.7.1

Pomiar czasu
w przeszkodzie

973.7

Oglądanie
parkuru
w zręczności

Trasa maratonu musi składać się z dwóch odcinków A (lub
kontrolowane rozprężanie), B oraz strefy ‘cool down’ we wszystkich
klasach i poziomach zawodów
kontrolowane rozprężanie z maksymalnym dozwolonym czasem 30
minut na wyznaczonym miejscu o minimalnej wielkości 5000 m2
Przed startem do maratonu, w wydzielonym obszarze powinna być
dostępna do treningu przeszkoda typu maratonowego.
Dodano tabelę wspólną dla wszystkich kategorii CAI i wykreślono tabele
dla poszczególnych kategorii
Zamiast obowiązkowego postoju przed startem do odcinka B
wprowadzono strefę neutralną
wprowadzono strefę ‘cool down’
Jeśli zarówno zawody niższego, jak i wyższego poziomu są organizowane
podczas tej samej imprezy, to w zawodach niższego poziomu musi być
co najmniej jedna przeszkoda mniej
W przypadku przeszkód stałych minimalna szerokość bramki
obowiązkowej wynosi 2,50 m. W przypadku przeszkód mobilnych
proszę się zapoznać z Art.961.6.2
Przeszkody mobilne muszą mieć po jednym elemencie
spadającym/odłączanym, (nie licząc limitu 24).
Limit czasu w strefie ‘cool down’ wynosi minimum 10 minut i
maksymalnie 15 minut
W strefie ‘cool down’, tylko luzacy mogą iść obok bryczki
Czas zawodnika będzie mierzony od momentu, gdy jakakolwiek część
zaprzęgu przetnie linie wjazdu, aż do momentu, gdy jakakolwiek część
zaprzęgu przetnie linię wyjazdu we właściwym kierunku. Po
zatrzymaniu pomiaru czasu nie można naliczać żadnych dalszych kar za
tę przeszkodę, a zaprzęg musi opuścić przeszkodę
Parkur musi być otwarty do oglądania przynajmniej na jedną godzinę i
czterdzieści pięć minut przed rozpoczęciem konkursu. Należy
przestrzegać 15-minutowego okresu między zakończeniem inspekcji a
startem pierwszego zawodnika. Tylko szefowie ekip (jeśli zostali
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974.1
974.1.2

Rozstaw kegli

975.2
Zręczność
975.10
981.1
987, 988

Tabela kar

Obsady osób
oficjalnych

987.1.4
994
Załącznik 1

Regulamin
powożenia

Rotacja na
zawodach
czworobok

Załączniki 3-6

zgłoszeni), zawodnicy i jedna osoba towarzysząca na zawodnika mogą
oglądać parkur pieszo i muszą być odpowiednio i elegancko ubrani…
Zmiana dla zaprzęgów czterokonnych: konie 185 cm, kuce 160 cm
Przeszkody (kegle) ze zmniejszoną szerokością: rozstaw nie więcej niż
pięciu pojedynczych przeszkód może być zmniejszony o 5 cm dla klas
zaprzęgów dwu i czterokonnych i nie więcej niż 10 pojedynczych
przeszkód dla klas zaprzęgów jednokonnych. …
Po dzwonku zawodnik musi w ciągu 45 sekund przekroczyć linię startu
wykreślono pkt: 2.1 i 2.2
Dodano: po przekroczeniu linii mety nie można naliczać żadnych
dalszych kar.
Dodano: kary za zmianę miejsca na bryczce przez luzaka
W tabelach (minimalne wymagania dodano wymagania dla CAI3*
kwalifikacje do MŚ i zmniejszono dla CAI3* (dla sędziów, D T, GT i

szefów komisarzy)
Jeżeli są dwa parkury ujeżdżeniowe, należy wyznaczyć dwie różne
komisje sędziowskie spełniające powyższe wymagania
Rotacja osób oficjalnych: sędzia zagraniczny/delegat
techniczny/gospodarz toru …
Dodano nowy schemat czworoboku 80 x 40 m

Niżej wymienione załączniki są osobnymi plikami:
Załącznik 3 Sprawozdanie Delegata Technicznego w konkurencji
powożenia
Załącznik 4 Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień sportowych w
powożeniu
Załącznik 5 Wymogi na klasy sportowe w powożeniu
Załącznik 6 Wykaz programów w próbie ujeżdżenia
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