Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich
Mistrzostwa Podhala w Powożeniu
Regulamin konkursu
„Fiakier Roku 2017” i ,,Śpiew Pytacki”
Zakopane 2017 r.
Założeniem

programowym

konkursów

jest

kultywowanie

oraz

popularyzowanie tradycji góralskich, ukazanie piękna i niepowtarzalności
kulturowej regionu. Konkurs Fiakier Roku ma na celu utrzymanie i rozwijanie
dorożkarstwa, hodowli koni itp. Konkurs na Śpiew Pytacki ma za zadanie
popularyzację podhalańskiej tradycji pytacowania.

Organizator:
Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula

Współorganizator:
Związek Podhalan Oddział Zakopane

Partner:
Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury
Miejsce: Zakopane – Rówień Krupowa
Termin: ………2017r.
Zawody Godzina: 0930
Kategoria: zaprzęgi dwukonne, jednokonne, landa.
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Udział w zawodach
1. Prawo udziału w konkursie „Fiakier Roku 2017” mają zawodnicy, którzy
ukończyli 18 lat, potwierdzone dowodem tożsamości, którzy zgłoszą się do
organizatorów zawodów, uzyskując rejestrację na liście startowej.
2. Uczestnicy konkursu „Fiakier Roku 2017” oceniani będą w trzech
kategoriach;
 Zaprzęgów jednokonnych
 Zaprzęgów dwukonnych
 Landa (zaprzęgi dwukonne)
3. Konkurs na Śpiew Pytacki odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
 Do 18 lat
 Powyżej 18 lat
4. Zgłoszenia można dokonać od dnia……… sierpnia do ………sierpnia w
siedzibie Związku Podhalan oddział Zakopane pod adresem ul. Kościuszki
2, 34-500 Zakopane, w godzinach od 14:00 do 18:00. Zamknięcie listy
zgłoszeń nastąpi ………… sierpnia o godz. 19.00.
5. Przy zgłoszeniu konieczne jest posiadanie dowodu zawarcia
ubezpieczenia OC zawodników (powożącego i luzaka) oraz koni na
czas trwania zawodów. Możliwość wykupienia ubezpieczenia w
oddziale

Związku

Podhalan

podczas

zgłoszenia.

Brak

OC

któregokolwiek uczestnika lub konia spowoduje dyskwalifikację.
6. Zawody rozpoczną się paradnym przejazdem z Placu Niepodległości na
Górną Rówień Krupową o godz. 9:30 w dniu …………….. sierpnia.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w przejeździe. Zbiórka
na Placu Niepodległości o godz. 9:15.
7. Po zakończeniu paradnego przejazdu Sędzia Główny dokona potwierdzenia
rejestracji zawodników na Górnej Równi Krupowej zgodnie z otrzymaną
listą zgłoszeń. Sędzia ma prawo do wylegitymowania zawodników
(powożącego

i luzaka) w celu sprawdzenia pełnoletniości, prosząc o
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okazanie dowodu tożsamości. Równocześnie dokonuje mierzenia powozów
oraz wydaje numer startowy który zawodnik winien trwale zamocować w
widocznym miejscu po prawej stronie powozu.
8. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach jest:
 trzeźwość zawodnika jak i luzaka biorącego udział w zawodach
 posiadanie sprawnego zaprzęgu gwarantującego bezpieczeństwo
startującemu i pozostałym uczestnikom zawodów
 zdrowe konie niewykazujące trwałych kulawizn, okaleczeń, krwawień.
 udział w kwalifikacjach
9. Udziałowe w wysokości 200 zł uczestnik otrzymuje tylko raz.
10. Organizator

zastrzega

sobie

limit

uczestników

konkursów.

W Mistrzostwach Podhala w Powożeniu w Zawodach w Powożeniu i w
konkursie na Fiakra Roku 2017 (tj. łącznie zaprzęgów jednokonnych,
dwukonnych i land) może wziąć udział maksymalnie 60 uczestników oraz
maksymalnie 14 uczestników w konkursie na Śpiew Pytacki (łącznie w obu
kategoriach).
11. Warunkiem uczestnictwa jest występowanie podczas konkursów w stroju
regionalnym.
12. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 18 20 13
330 w biurze Związku Podhalan ul. Kościuszki 2. /Biała Izba/
13. Zgłoszenie się do konkursu uważane będzie za wyrażenie zgody na
publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Ponadto
uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia,
nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej
nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach
wydawniczych oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby
związane z podaniem wyników Konkursu. Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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Szczegółowe zasady konkursów
&1
Oceny dokona Jury według następujących kryteriów:
- Ogólny wygląd dorożki czy landa

1 – 5 pkt.

- Ogólny wygląd konia
- Ogólny wygląd uprzęży
- Ogólny wyraz i strój gazdy
- Precyzyjny przejazd przygotowanej trasy
- Odpowiedź na pytania
&2
W konkursie mogą wziąć udział dorożkarze czynnie uprawiający tę profesję. Do
konkursu dopuszcza się zaprzęgi jednokonne, dwukonne (powozy, landa).
&3
Każdy uczestnik może wziąć udział tylko raz w jednej z trzech konkurencji na
„Fiakra Roku 2017”
&4
Laureatom pierwszych VI - miejsc przyznane zostaną nagrody:
- kategoria jednokonnych zaprzęgów – puchar i dyplom
- kategoria dwukonnych zaprzęgów – puchar i dyplom
- kategoria land– puchar i dyplom
- nagroda dla „Fiakra Roku 2017” ozdobna tabliczka na fasiong
- kategoria śpiewu pytackiego do 18 lat – puchar i dyplom
- kategoria śpiewu pytackiego powyżej 18 lat – puchar i dyplom
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&5
Pośród laureatów zaprzęgów jednokonnych, dwukonnych jadących powozem
zostanie wyłoniony „Fiakier Roku 2017” (wyłączając landa).
&6
W jednej z trzech konkurencji na Fiakra Roku 2017 może wziąć udział fiakier
jednym lub parą koni (tylko jeden raz). Natomiast ten sam fiakier ani zaprzęg nie
może wziąć udziału w konkurencjach sportowych.
&7
Protest można wnosić do Głównego Sędziego Zawodów, 15 minut po zakończeniu
zawodów, a przed ogłoszeniem wyników po wpłaceniu 100 zł kaucji. Kaucja
zostaje zwrócona po uznaniu przez Komisję protestu a w przypadku nie uznania
protestu zostaje w gestii organizatora.
&8
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
&9
Nieprzestrzeganie w/w regulaminu powoduje dyskwalifikację zawodnika.
&10
Uczestnicy konkursu na Śpiew Pytacki powyżej 18 roku powinni prezentować się
na koniu, uczestnicy poniżej 18 roku życia będą prezentować się na stojąco.
&11
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
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