
REGULAMIN KONKURSU  
 „XI Zawody Furmanów” Węgierska Górka – zima 2022   

6 luty 2022 r. - Bulwary w Węgierskiej Górce  
 

1. Organizatorzy: Wo jt Gminy Węgierska Go rka, Nadles nictwo Węgierska Go rka, Os rodek Promocji Gminy 
Węgierska Go rka, Agroturystyka Manhattan oraz Starostwo Powiatowe w Ż ywcu 

2. Pragniemy, aby konkurs ten docenił trudną i niebezpieczną pracę furmana les nego, jak ro wniez  był promocją 
naszej gminy. Jest to konkurs amatorski. 

3. Konkurencje:  

            Konkurencja: Siła sprawności 
Slalom z drewnem stosowym (para koni, dwo ch furmano w) 

• Przejazd do drewna stosowego. 
• Żaładunek drewna stosowego np. 1 mp (około 500 kg). 
• Przejazd slalomem wyznaczonego odcinka 
• Rozładunek drewna i ułoz enie wałko w drewnianych w ramach wyznaczonych linii. 

Podczas rozładunku drugi furman ma za zadanie trzymac  konia. 
       W całej tej konkurencji liczy się czas.  
       Organizator zapewni sanie lub wo z. 
Ża pominięcie przeszkody doliczane jest 50 s, za przewro cenie drzewek przy przeszkodach – 15 s.  
 

Konkurencja: Dokładność 
  Precyzyjne pchanie drewna dłuz ycowego (para koni) 

• Konie pchają drewno dłuz ycowe, kto rym musi dotknąc  w pachołka i zrzucic  z niego piłeczkę. 
W całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja przejazdu między drzewkami. 

Ża pominięcie przeszkody doliczane jest 50 s, za przewro cenie drzewek przy przeszkodach – 15 s.  
 

 Konkurencja: Siła uciągu  
Konkurencja ma na celu sprawdzic  kondycję fizyczną konia i umiejętnos c  furmana. 

• Kon  musi przeciągnąc  drewno o wadze ok. 1,5 t. 
• Przejazd jednym koniem odległos ci 25 m z moz liwos cią 3 pro b ruszenia konia z miejsca. 

       W całej tej konkurencji liczy się pokonany dystans oraz czas. 
 

4. Podczas imprezy zostanie wybrany najprzystojniejszy furman zawodo w.  
5. Konkurencje zostały wybrane spos ro d konkurencji pojawiających się na innych zawodach furmano w. 
6. Uczestnicy mogą startowac  w jednej, dwo ch lub trzech kategoriach.  

7. Organizator ustala wpisowe w wysokości 60 zł od jednego konia 
8. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. 

9. W przypadku, gdy zawodnik nie zgadza się z decyzją sędzio w ma prawo złoz yc  pisemną skargę do rozpatrzenia 
przez organizatora przy wpłacie 500 zł, przy czym jez eli organizator stwierdzi bezzasadnos c  skargi, wpłata nie 
zostaje uczestnikowi zwro cona. 

10. W zawodach biorą udział wyłącznie konie pociągowe pracujące w lasach mające nie mniej niz  5 lat. Kaz dy kon  
ma obowiązek przejs c  kontrolę weterynarza. Jez eli stan zwierzęcia będzie budził zastrzez enia, weterynarz ma 
prawo nie dopus cic  konia do zawodo w. 

11. Żawody odbywają się na terenie płaskim. 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za sprzęt uczestniko w, ani za szkody wyrządzone przez konie 

uczestniko w. 

13. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników. 
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników. 

14. Kaz dy zawodnik ma byc  schludnie ubrany oraz trzez wy (0,0% alkoholu we krwi). 

15. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
lub zmiany terminu zawodów. 

16. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania wymogów sanitarnych. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub zmiany terminu w sytuacji zaostrzenia 

obostrzeń epidemiologicznych. 

18. Żgłoszenia i informacje: Maria i  Andrzej  Wro bel 501-741-641, 507-018-304. 
19. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, nagrywania  

i fotografowania wizerunku uczestników dla potrzeb organizatora, na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

 

UWAGA!!! 
Podczas konkursu na całym terenie, w którym odbywają się zawody obowiązuje całkowity zakaz używania 
batów i bicia konia jakimkolwiek przedmiotem, czapką lub inną częścią garderoby. Będzie to karalne 
punktami karnymi, a nawet wykluczeniem z zawodów. Opuszczenie terenu, na którym odbywają się zawody 
jest automatycznym wykluczeniem z zawodów. 


