
Regulamin do zawodów: TOR ODWAGI KONI 

Rycerka 23.07.2017 roku 

Założenia ogólne 
1)      „Tor odwagi koni” ma charakter zawodów towarzyskich dla amatorów bez podziału na 

kategorie wiekowe. 

2)      Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 18 

roku życia powinny dostarczyć pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów 

potwierdzające zgodę na start w zawodach. 

3)      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt uczestników ani za szkody 

wyrządzone przez konie uczestników. 

4)      Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Zgłoszenie do zawodów 

jest równoznaczne z nieodwołalną zgodą na wykorzystanie wizerunku do promocji i reklamy 

zawodów. 

5)      Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, a rozstrzyganie wątpliwości 

w oparciu o zasady T.R.E.C. PTTK. 

6)      W zawodach mogą startować konie, które ukończyły 3 rok życia. 

7)      Każdy koń może startować maksymalnie 2 razy w ciągu zawodów, ale pod innym 

jeźdźcem. 

8)      Każdy jeździec ma prawo tylko do 1 startu w zawodach. 

9)      Lista startowa wg kolejności zgłoszeń (drugi start konia po 2 innych startach). 

10)   Jeźdźców obowiązuje Kodeks postępowania z koniem. 

 Termin i miejsce 
Rycerka Dolna 23 lipca 2017 roku 

Zgłoszenia do godz. 11
00

 

Odprawa Zawodników: 

- 11
05

 pieszo 

- 11
20

 wierzchem 

Rozpoczęcie zawodów godz. 11
30

 

 Zgłoszenia 
O ostatecznym dopuszczeniu zawodnika do startu decyduje Sędzia Główny na odprawie 

Zawodników stawiających się wierzchem. 

 Tor odwagi 
    Na torze znajduje się 12 - 15 przeszkód terenowych i skokowych oraz nieobowiązkowy 

Joker, umożliwiający odzyskanie utraconych punktów. 

 Punktacja 
    Zawodnik startuje z zerowym kontem punktowym. Komisja sędziowska przyznaje po 1 

punkcie karnym za: 

- rozbudowanie lub strącenie przeszkody, 

- ominięcie znaczników, 

- pomylenie trasy, pokonanie przeszkody z odwrotnej strony, 

- 3 wyłamanie, 

- przekroczenie wyznaczonej strefy przeszkody, 

- rezygnację z pokonania przeszkody, 

- zmianę wymaganego chodu, 

- przekroczenie czasu maksymalnego za każdą rozpoczętą minutę, 

 oraz 

- końcową ocenę stylu przejazdu. 



 Po trzecim wyłamaniu zawodnik omija przeszkodę i podejmuje próbę pokonania 

następnej. 

 Wyłamanie na drugim elemencie przeszkody skutkuje ponownym najechaniem na 

 przeszkodę. 

 Zawodnik może zrezygnować z pokonywania przeszkody, w tym celu musi podjechać 

do przeszkody  i zatrzymać się, po czym kontynuować dalszą jazdę. 

 zwycięstwie decyduje najmniejsza liczba zgromadzonych punktów karnych. 

Przeszkoda Joker przygotowana jest dla zawodników, którzy otrzymali maksymalnie 3 

punkty karne i pozwala na  ich odzyskanie. 

 O próbie i ilości odzyskania punktów karnych decyduje zawodnik. Zadeklarowana 

ilość nie może przekraczać ilości uzyskanej. 

 Z chwilą bezbłędnego pokonania Jokera sędzia główny anuluje zadeklarowaną przez 

zawodnika ilość punktów karnych. Jednak jeśli zawodnik popełni błąd na Jokerze, 

zadeklarowana ilość punktów zostanie mu dodana do wyniku końcowego.  

W  przypadku zdobycia tej samej liczby punktów karnych decyduje krótszy czas przejazdu. 

 Dyskwalifikacje 
      Para koń - jeździec może zostać zdyskwalifikowana za: 

1)      brutalne traktowanie konia, 

2)      start zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

3)      niebezpieczną jazdę (ponoszenie konia zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników 

zawodów, w tym  publiczności). 

 Eliminacje 
     Para koń-jeździec może zostać wyeliminowana za: 

1)      upadek jeźdźca, 

2)      upadek konia, 

3)      skaleczenie konia lub jeźdźca, 

4)      rezygnację jeźdźca, 

5)      brak wymaganego stroju jeździeckiego, 

6)      rezygnację z trzech przeszkód 

 Etykieta – strój jeździecki 
1) jeźdźców obowiązują zasady fair play i dobrych obyczajów, 

2) jeździec powinien być schludnie ubrany w strój jeździecki, turystyczny, klasyczny lub 

westernowy, 

3) wszystkich zawodników obowiązuje nakrycie głowy, 

4) zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia obowiązkowo startują w kasku ochronnym. 

 Osoby oficjalne 
 Dyrektor zawodów 

 Sędzia główny 

 Sędziowie pomocniczy 

 Sekretarz zawodów 

 Protesty i skargi 
1. Składa wyłącznie zawodnik u sekretarza zawodów po upływie maksymalnie 15 minut 

od zaistnienia powodu. 

2. Protest należy złożyć pisemnie wraz z opłatą 50,00 zł, które zostaną zatrzymane przez 

Organizatora na wypadek nie uznania protestu lub skargi. 

3. Jakiekolwiek przypadkowe wydarzenie, będące poza kontrolą Organizatora, nie może 

być przedmiotem skargi. 

4. Protesty i skargi będą rozpatrywane niezwłocznie po zakończeniu zawodów przez 

Sędziego Głównego – dotyczące przebiegu zawodów, Dyrektora – dotyczące 

organizacji zawodów. 


