
PROPOZYCJE i WARUNKI
uczestnictwa w amatorskich zawodach w powożeniu rozgrywanych w

Tarczynie w dniu 01.05.2022 r.

1. Organizatorzy zawodów: Mazowiecka Amatorska Liga Zaprzęgowa oraz Towarzystwo
Przyjaciół Tarczyna, reprezentowane przez Pana Kazimierza Porębskiego - Dyrektora
Zawodów.

2. Miejsce zawodów: plac konkursowy, ul. Dolna w Tarczynie

3. Termin zgłoszenia udziału: najpóźniej do 30.04.2022 r. na nr tel.: 513-211-310 lub 608-043-244,
email: jerzymilczarek55@gmail.com.

4. Program zawodów: rejestracja zawodników od godziny 10.00 do 11:00, przewidywana godzina
rozpoczęcia zawodów 11.30

5. Rodzaje konkursów: zręczności powożenia, pierwszy - dokładności ( na punkty z normą czasu),
drugi - na czas. Konkursy w kategoriach i kolejności: single - kuce, single - konie, pary - kuce, pary -
konie.

6. Parkur o wymiarach ok.50m x 100m; ilość przeszkód 12, w tym 3 wieloczłonowe; rozstaw kegli w
przeszkodach 160 cm.

7. Obowiązują kaski u powożącego i luzaka, rękawiczki i bat. nie jest wymagana derka na nogi.

8. Opłata rejestracyjna: 100,00 zł. od zgłoszonego zaprzęgu.

9. Nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii: flots dla wszystkich uczestników, puchary i
nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w konkursie szybkości.

Organizatorzy zapewniają: przygotowanie parkuru, w tym elektroniczny pomiar czasów przejazdów,
parking dla zawodników, zabezpieczenie medyczne, obecność lekarza weterynarii, nagłośnienie, numery
startowe.

Obowiązkiem uczestników zawodów jest: potwierdzenie, w trakcie rejestracji, w formie pisemnego
oświadczenia, że biorący udział są zdrowi i mogą uprawiać powożenie, a ich koń/konie są szczepione
przeciwko grypie, oraz że są ubezpieczeni od NNW. W przypadku powożących i luzaków nie mających
ukończonych 18 lat - wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ów lub opiekuna/ów na udział w zawodach.

Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kradzieże, wypadki i inne
szkody mogące mieć miejsce w trakcie pobytu i uczestnictwa w zawodach.

Organizatorzy ustalają kolejność startów, oraz zastrzegają sobie prawo do korekt w programie oraz
rozstrzygania ewentualnych sporów, jakie mogłyby wyniknąć między uczestnikami.

Niniejszy dokument jest dostępny na: www.ibezprecedensu.pl, a podczas zawodów będzie dostępny
także w punkcie rejestracji zawodników w Tarczynie.


