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Regulamin konkursu na zgodność historyczną i jakość wykonania
rydwanu
I. Postanowienia ogólne
1) Celem zawodów jest wyłonienie najlepiej zgodnego historycznie zaprzęgu
rzymskiego rydwanu. Poprzez ocenę zgodności historycznej i jakości wykonania
rydwanów (również stroju i uzbrojenia powożących), organizatorzy pragną
promować szeroko pojęte elementy kultury antycznej spójne dla wszystkich
miejscowości i krajów znajdujących się na dawnym szlaku bursztynowym.
2) Kategorie współzawodnictwa: rydwany jednokonne, rydwany parokonne,
kwadrygi. Zawodnicy i zaprzęgi biorące udział w zawodach oceniani będą w dwóch
płaszczyznach:
a) Historyczność zaprzęgu – kontekst poznawczo-edukacyjny.
b) Prezentacja zaprzęgu na arenie – walory estetyczne.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. Za wypadki,
szkody i ewentualne kradzieże sprzętu powstałe podczas zawodów lub transportu,
organizator nie ponosi odpowiedzialności.
4) Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem udziału w zawodach oraz jest
równoznaczna z wyrażeniem zgody i akceptacji na zasady punktacji oraz sposób
rozegrania zawodów.
5) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ogólnego
imprezy, który jak tekst niniejszego regulaminu, podany jest do publicznej
wiadomości
przez
organizatora
imprezy
na
portalu
internetowym
http://www.turystyka.wielun.pl, na stronie głównej w dziale Artykuły, kalendarium
(http://www.turystyka.wielun.pl/pl/kal/1775).
6) Zawody są oceniane przez 5 sędziów: sędzia główny, sędzia techniczny, sędzia
startowy, dwóch sędziów pomocniczych. Wszystkie decyzje komisji sędziowskiej
zapadają większością głosów poprzez głosowanie.
II. Udział w zawodach
1) Prawo udziału mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat (powożący i biegacz),
potwierdzone dowodem tożsamości, którzy zgłoszą się do organizatora zawodów,
uzyskując rejestrację na liście startowej. Sędzia startowy ma prawo do
wylegitymowania zawodników (powożącego i biegacza) w celu sprawdzenia
pełnoletniości, prosząc o okazanie dowodu tożsamości.
2) Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji
sędziowskiej, a ustalona przez nią klasyfikacja jest ostateczna.
3) Zamknięcie listy startowej nastąpi na godzinę przed rozpoczęciem imprezy.
4) Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzymuje numer startowy, który winien trwale
zamocować w widocznym miejscu po prawej stronie rydwanu. Równocześnie
odbywać się będzie przegląd techniczny całego zaprzęgu. Sędzia techniczny po
uprzedniej konsultacji z innymi sędziami ma prawo nie dopuścić do biegu zaprzęgu,
który w rażący sposób może odbiegać od ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa
i może narażać na utratę życia lub zdrowia konia i powożącego.
5) Przy rejestracji konieczne jest posiadanie dowodu zawarcia ubezpieczenia OC
zawodników (powożącego i biegacza) oraz koni na czas trwania zawodów.
Zawodnik nie posiadający ubezpieczenia OC może złożyć oświadczenie, że
zobowiązuje się naprawić wszelkie zaistniałe szkody powstałe z jego winy. Brak

wymaganego OC lub złożonego oświadczenia, o których mowa powyżej, skutkuje
dyskwalifikacją.
6) Warunkiem wpisania na listę startową jest również zdrowie koni, nie wykazujące
trwałych kulawizn, okaleczeń, krwawień lub innych schorzeń.
7) Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wykreślenia zawodnika z listy
startowej jak i całej imprezy, który swoim zachowaniem powoduje jakiekolwiek
zagrożenie dla uczestników imprezy lub jest po spożyciu alkoholu.
8) Wykluczenie następuje w chwili powstania na zawodach uszkodzeń na zdrowiu
i ciele startujących koni: kulawizny, okaleczenia, krwawienia, nadmiernej
pobudliwości i złośliwości koni, jak i brawurowych zachowań zawodników mogących
narazić na niebezpieczeństwo innych uczestników imprezy.
9) Dopuszcza się trzykrotny start zawodników i dwukrotny start konia w konkursie
w wybranych kategoriach.
10) Zawodnicy i zaprzęgi zarejestrowane oraz dopuszczone do zawodów są
zobowiązane po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem do udziału w paradach
i inscenizacjach historycznych, odbywających się podczas trwania imprezy.
III. Zasady rozgrywania zawodów
1) Ze względu na warunki techniczne jak i widowiskowość zawodów oraz ich
historyczny charakter, organizator odstępuje od regulaminu Polskiego Związku
Jeździeckiego i określa zasady i sposób punktacji.
2) Zawodnicy i zaprzęgi biorące udział w zawodach, w każdej kategorii (rydwany
jednokonne, rydwany parokonne, kwadrygi) oceniani będą w dwóch płaszczyznach.
a) Historyczność zaprzęgu – zgodność historyczna, estetyka i jakość wykonania,
stan techniczny. Oceniane będą niżej wymienione elementy:
i) rydwan (w tym uprząż ) – do uzyskania od 1 do 5 pkt.
ii) powożący i biegacz (strój i uzbrojenie) – do uzyskania od 1 do 5 pkt.
b) Prezentacja zaprzęgu na arenie. Oceniane będą niżej wymienione elementy:
i) jakość przejazdu paradnego (prezencja w stępie, kłusie i galopie; ogólna
sprawność motoryczna całego zaprzęgu) – do uzyskania od 1 do 5 pkt.
ii) karność koni (ich reagowanie na powodowanie powożącego) – do uzyskania
od 1 do 5 pkt.
3) Ocena końcowa składa się z sumowania wszystkich punktów uzyskanych przez
zaprzęg na wszystkich dwóch płaszczyznach. Ogólna liczba uzyskanych punktów
określa zajęte miejsce. W przypadku osiągnięcia przez zawodników tej samej liczby
punktów decyduje ilość zdobytych oklasków podczas dodatkowego przejazdu na
arenie.
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