
Regulamin  

XXIX Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi im. Józefa Lipowego   

Bukówiec Górny,  3 maja 2022 roku.  

   

 I.  Organizatorzy zawodów  

  

1. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

2. Organizatora wspierają:   

- Sołtys i Rada Sołecka Bukówca Górnego  

- Powiatowe Koło Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Lesznie  

- Ochotnicza Straż Pożarna z Bukówca Górnego  

3. Zawody odbywają się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Włoszakowice.  

  

 II.  Cel Zawodów  

  

1. Upowszechnianie sportu zaprzęgowego wśród dorosłych i młodzieży jako jednej z form 

rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.  

2. Popularyzacja lokalnego folkloru.   

3. Promocja gminy Włoszakowice.  

4. Propagowanie zdrowej rywalizacji w duchu fair play.  

  

 III.  Udział w Zawodach  

  

1. Udział w Zawodach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem, zaakceptowaniem 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku i podstawowych danych 

osobowych w celu promocji gminy Włoszakowice.  

2. Zawody odbywają się w kategoriach: Pary Konie Duże oraz Pary Konie Małe.  

3. W kategoriach Par Koni Dużych powożący musi mieć ukończone 18 lat. Dopuszcza się start 

powożących, którzy ukończyli 16 lat pod warunkiem pisemnej zgody od prawnego opiekuna 

oraz obecności pełnoletniego luzaka. Wzór pisemnej zgody określa Załącznik nr 2.  

4. W kategoriach Par Koni Małych powozić zaprzęgami mogą osoby, które ukończyły 14 lat pod 

warunkiem pisemnej zgody od prawnego opiekuna oraz obecności pełnoletniego luzaka. 

Wzór pisemnej zgody określa Załącznik nr 2.  

5. W kategorii Par Koni Dużych i Par Koni Małych może brać udział niepełnoletni luzak który 

ukończył 14 lat pod warunkiem pisemnej zgody od prawnego opiekuna oraz obecności 

pełnoletniego powożącego. Wzór pisemnej zgody określa Załącznik nr 3. 

6. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości.  

7. W Zawodach uczestniczyć mogą konie i kuce, które ukończyły 3 lata.  

8. Zarówno konie, kuce jak i powożący mogą wystartować tylko jeden raz.  

9. Konie oraz kuce z widocznymi okaleczeniami oraz kulawiznami nie zostaną dopuszczone do  

udziału w zawodach.  

10. Oceny stanu technicznego zaprzęgu komisja dokona podczas rejestracji. Komisja może nie 

dopuścić pojazdu do udziału w Zawodach, jeśli stwierdzi, iż pojazd zagraża bezpieczeństwu.   



11. W czasie zawodów obowiązuje numer startowy przypięty do prawej strony pojazdu.  

12. Policja podczas Zawodów ma prawo do przeprowadzania badań alkomatem. Jeśli badanie 

alkomatem potwierdzi spożycie alkoholu u powożącego lub luzaka, załoga zostanie 

zdyskwalifikowana.    

13. Powożący, który spowoduje kolizję lub wypadek obowiązkowo zostanie poddany badaniu 

alkomatem.  

14. Maksymalna liczba zaprzęgów mogących brać udział w Zawodach wynosi 50. O starcie 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

15. Warunkiem startu w Zawodach jest wypełnienie niezbędnych dokumentów oraz uiszczenie 

opłaty startowej w wyznaczonym terminie.  

16. Dokumenty można pobrać ze strony www.gosir.wloszakowice.pl oraz zawodykonne.com 

17. Opłata startowa przy zgłoszeniu do dnia 27 kwietnia 2022 roku wynosi 60 zł, opłata po 

wskazanym terminie 100 zł od zaprzęgu.  

18. Zgłoszenia na zawody przyjmuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, ul. 

K. Kurpińskiego 29. 

19. Zawodnik startujący w Zawodach jest zobowiązany do udziału w uroczystym przejeździe przez 

Bukówiec Górny.   

20. Za spowodowanie szkody podczas trwania całych Zawodów odpowiedzialność ponosi 

powożący.   

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe zdarzenia losowe. Wszyscy startujący 

powinni posiadać ubezpieczenie.  

  

 IV.  Przebieg Zawodów  

  

1. Program Zawodów znajduje się w Załączniku nr 1  

2. Podczas przejazdu przez Bukówiec Górny dokonana zostanie ocena wyglądu pojazdów i 

powożących z luzakami oraz powożących z luzakami ubranymi w stroje historyczne, tj. 

ludowe stroje chłopskie występujące na terenie gminy Włoszakowice, stroje pańskie, 

mieszczańskie, wojskowe, organizacji strzeleckich i sportowych.  

3. Zawody  oceniają sędziowie zatrudnieni przez organizatora. Werdykt sędziów jest ostateczny.   

4. Zawodnik wjeżdża i zjeżdża z parkuru tylko na sygnał sędziego zawodów.  

5. Na parkurze ustawionych zostanie od 12 do 24 przeszkód.  

6. Punkty karne w konkursie będą naliczane zgodnie z przepisami PZJ. Szczegóły ogłosi sędzia 

zawodów podczas odprawy.  

7. Podczas startu powożący oraz luzak  muszą mieć prawidłowo założony i zapięty na głowie 

kask. Zalecane rękawiczki.  

8. Organizator może dokonać pomiaru szerokości osi przed wjazdem na parkur.   

9. Zwycięzcą Zawodów będzie zaprzęg, który ukończy przejazd bez punktów karnych w jak 

najkrótszym czasie. W przypadku równej liczby punktów karnych o zwycięstwie decyduje 

krótszy czas przejazdu.  

10. W przypadku równej ilości punktów karnych oraz czasu przejazdu w pierwszej trójce w każdej 

kategorii o klasyfikacji końcowej zdecyduje dodatkowy start na mniejszej liczbie przeszkód. 

 

 

 



 V.  Nagrody  

  

1. Wszyscy uczestnicy Zawodów otrzymają pamiątkowe statuetki bądź dyplomy.  

2. Każdy powożący i luzak otrzymają bon konsumpcyjny do wykorzystania we wskazanym 

punkcie gastronomicznym.  

3. We wszystkich kategoriach zostaną nagrodzone 3 pierwsze miejsca.  

  

 VI.  Postanowienia końcowe  

  

1. Organizator dopuszcza zmiany w Regulaminie wyłącznie przed rozpoczęciem zawodów. 

Wszelkie zmiany dostępne będą na tablicach informacyjnych na terenie zawodów.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydujący głos ma Organizator 

Zawodów i osoby do tego upoważnione przez Organizatora.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


