
 

 

POWOŻENIE 2020 

 

 
Ranga zawodów: HZO-D   Miejsce: Lublin – Targi Lublin    

Data: 30.01-1.02.2020 

 
 
 
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 2019  

- Przepisy Weterynaryjne Polskiego Związku Jeździeckiego, 
- Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni, 

- FEI Rules for international combined Driving events,11th edition, 1st January 2014    
  (nowelizacja 01.01.2019) 

- Przepisy o Sędziach 
- Zgodnie z regulaminem Halowego Pucharu Polski w Powożeniu 2019/2020 

 

 
Propozycje zatwierdzone przez PZJ    

Warszawa, 09.01.2020 
Aleksandra Wolniewicz 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POWOŻENIE 2020 

 

 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Typ zawodów 
 

Ranga zawodów: HZO-D – II Eliminacja Halowego Pucharu Polski Powożenia -  
Zaprzęgi czterokonne 

Kategoria wiekowa: Seniorzy 
Data :    30.01-1.02.2020 
Miejsce:   Targi Lublin, ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin  

 
2. Organizator 

 
Nazwa: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.  

i Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko 

Adres: Głogowska 14, 60-724 Poznań  
Tel:  +48/61/8692000   Fax: +48/61/8692999 

Email:  zawody@grupamtp.pl    strona www: www.cavaliada.pl 
 
3. Komitet Organizacyjny: 

 
Dyrektor Zawodów: Radosław Kulupa 

Biuro Zawodów:  Henryk Święcicki jr 
Kontakt:    zawody@grupamtp.pl +48603410205, +48600086283 

 
II. OSOBY OFICJALNE (zgodnie z Regulaminem Halowego Pucharu Polski w Powożeniu, 

paragraf 8) 
 

1. Komisja Sędziowska: 
 

Lp. Imię Nazwisko Funkcja  

1. 

2. 

Piotr 

Tomasz  

Helon 

Mossakowski 

Przewodniczący 

Członek z uprawnieniami 
DT 

3. Sebastian Bogacz Gospodarz toru 

4. Magdalena Helon Komisarz 

5. Waldemar Kotowicz Delegat wet. 

6. Małgorzata Świderek-Baran Lekarz wet. 
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http://www.cavaliada.pl/
mailto:zawody@grupamtp.pl
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III WARUNKI TECHNICZNE 
 

1. Program zawodów:              
              

 I Eliminacja HPPP 

Data/godz. 

Otwarcie stajni     29.01.2020  / 9.00 

Konkurs nr 1 zręczności powożenia  
z elementami maratonowymi  

30.01.2020 / wieczór 

Konkurs  nr 2 zręczności powożenia  
z elementami maratonowymi  

01.02.2020 / popołudnie 

 

Konkursy rozgrywane są na zasadzie konkursów dwunawrotowych szybkości z punktami karnymi 
przeliczanymi na karne sekundy. Tempo wynosi 250m/min. Do drugiego nawrotu kwalifikuje się trzech 
najlepszych zawodników. Kolejność startu w drugim nawrocie jest odwrotna do zajmowanych miejsc po 
pierwszym nawrocie. O miejscach pierwszej trójki decyduje wynik drugiego nawrotu. Zawodnicy nie 
startujący w drugim nawrocie są klasyfikowani według wyników pierwszego nawrotu. 

 
 

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA 
 

 

1. Zawodnicy: 
 

W Halowym Pucharze Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi 

organizowanym w ramach Cavaliady 2019/20 wystartuje 5 zaprzęgów: 
1. Trzej najlepsi zawodnicy w klasyfikacji Mistrzostw Polski czwórek z roku 

rozpoczęcia rozgrywek HPPP . 
2. Zwycięzca konkursu kwalifikacyjnego w kategorii czwórek z roku rozpoczęcia 

rozgrywek HPPP. 
3. jeden zawodnik z dziką kartą przyznaną przez Organizatora.  

 

 
Wszyscy, którzy chcą wystartować w danych zawodach HPPP muszą dokonać 

zgłoszenia w terminie ustalonym w propozycjach zawodów. W przypadku 

niewykorzystania miejsc przez zawodników, którzy uzyskali prawo startu, kolejni 
będą dopuszczeni według dalszych miejsc w kwalifikacjach, ale spośród tych którzy 

dokonali zgłoszenia. Lista zawodników przyjętych do danych zawodów HPPP 
zostanie opublikowana na stronie www.cavaliada.pl dwa dni po terminie zgłoszeń. 

W przypadku niewykorzystania miejsc Organizator może przyznać kolejne dzikie 
karty. 
 
 

2. Zgłoszenia: 
 

Zgłoszenia wstępne  Data: - 

Zgłoszenia imienne  Data: 16.01.2020 

Zgłoszenia ostateczne  Data : 16.01.2020 

 
 

http://www.cavaliada.pl/
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Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: zawody@grupamtp.pl lub  fax: 

+48/61/8692999 
W zgłoszeniu proszę zaznaczyć rodzaj ściółki dla koni (słoma lub trociny) oraz 

zapotrzebowanie na przyłącze elektryczne. 

 
 

3. Warunki finansowe: 
  
Boksy o wymiarach: 3m x 3m  
 

Wpisowe: Bez wpisowego 
 

 

Pasza i siano  własne  na koszt KO  
 

Pozostałe świadczenia zgodne z cennikiem CSI: 
Przyłączenie do prądu:   50 EUR 

Siano:     6 EUR za kostkę 
Słoma:     5 EUR za kostkę 

Trociny:     12 EUR za paczkę 
Dodatkowa wejściówka:    50 EUR  (Jeden zawodnik może kupić maksymalnie 
trzy wejściówki pod warunkiem dokonania zakupu do 30 01 2020.) 

Dodatkowa karta wjazdowa na samochód: 15 EUR 
 

 

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie.  
 

Lista hoteli: www.cavaliada.pl 
 

Wyżywienie: Na koszt zawodników  na koszt KO  
Pasza dla koni na koszt zawodników. 

 
 

Stajnie zostaną udostępnione od dnia  29.01.2020 od godz. 9.00 
 
 

V. NAGRODY (zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 29 oraz Regulaminem powożenia Art. 

10 p.2.4 i 3.4) 

 
Miejsce Konkurs 

nr 1 
Konkurs 
nr 2 

1 1 000 zł 2 000 zł 

2 800 zł 1 800 zł 

3 700 zł 1 500 zł 

4 300 zł 1 000 zł 

5  200 zł 700 zł 

SUMA 3 000 zł 7 000 zł 
 

 
Organizator zapewnia nagrody honorowe – statuetki dla 3 pierwszych miejsc. 
Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots) dla wszystkich koni. 

 
VI. INNE 

 

mailto:zawody@mtp.pl
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1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów. 
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków  
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, 

zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. 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 pełnego 
ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 
 

 
 

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.  

  

Lp. funkcja Imię i nazwisko telefon 

1. Powiatowy lekarz wet. Grzegorz Wegiera 618 680 199 

2. Delegat wet. PZJ Waldemar Kotowicz +48512220709  

3. Lekarz wet. zawodów 
Małgorzata Świderek-

Baran 
+48604557202  

 

I. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 

I.  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.   
 

II. 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. 
 

III. 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. 
 

IV. 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. 
 

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

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


