
 

 
 
      
 
 
 
 
 

 
I. Cel zawodów 
 
Celem zawodów jest promocja tradycyjnego, przyjaznego przyrodzie sposobu koszenia bagiennych łąk 
oraz popularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody. Taki sposób użytkowania łąk utrzymuje bogactwo 
przyrodnicze mokradłowych obszarów Europy – ręczne koszenie podmokłych terenów sprzyja 
występowaniu rzadkich gatunków zwierząt i roślin. W trakcie Mistrzostw chcielibyśmy przywrócić 
atmosferę zabawy i swoistej rywalizacji pomiędzy kosiarzami, wzbogacając ją o elementy edukacji 
ekologicznej i prawdziwej rywalizacji sportowej. „Biebrzańskie Sianokosy” mają uświadamiać 
konieczność koszenia w sposób przyjazny przyrodzie terenów, które bez pomocy człowieka straciłyby 
swoje cenne walory przyrodnicze.  
 
II. Organizatorzy zawodów 
Biebrzański Park Narodowy (BbPN) – organizator główny 
Gmina Dąbrowa Białostocka - współorganizator 
 

III. Kierownictwo zawodów 
Andrzej Grygoruk (BbPN) – Sędzia Główny 
Anna Bojsza (BbPN) – Sekretariat zawodów 
 

IV. Termin i miejsce zawodów   
9 września 2017 r. (sobota), Biebrzański Park Narodowy, Szuszalewo w okolicy kładki turystycznej przy 
drodze nr 673 (droga Dąbrowa Białostocka – Lipsk), powiat sokólski, gmina Dąbrowa Białostocka. 
Rejestracja zawodników od godz. 8.30. Początek zawodów – godz. 10.00. 
 

V. Charakterystyka zawodów 
Zawody odbędą się na półnaturalnych łąkach bagiennych, porośniętych w 90% turzycami (zdarzają się 
pojedyncze odrosty drzew i krzewów). Powierzchnia terenu nierówna (kępy), okresowo silnie podmokła. 
Wskazane obuwie gumowe. Teren otwarty – wskazane nakrycie głowy. 
Pasy startowe będą przydzielane zawodnikom losowo. Nie przewiduje się przyjmowania protestów 
dotyczących wystąpienia pojedynczych drzew czy krzewów na pasie startowym. 
 

VI. Konkurencje 
Zawody zostaną rozegrane w konkurencjach: 
A – drużyny 2-osobowe - specjaliści, 
B – finał indywidualny – o tytuł Mistrza Świata, 
C – dla zaproszonych gości „O Dar Starosty Sokólskiego”, 
D – Konkurs wiedzy „Wykosić wiedzą” – konkurencja dodatkowa dla zawodników z gmin biebrzańskich. 
 
VI.A. Konkurencja drużyn 2-osobowych.  
Drużyna musi składać się z dwóch zawodników, bez ograniczeń wiekowych. Ilość drużyn ograniczona do 
36. Zostanie rozegrana w 6-ciu seriach po 6 zespołów w każdej (według losowania). Odcinek do 
wykoszenia 60 m długości w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Szerokość jednego pokosu nie mniejsza 
niż 1,5 m. Poszczególne tory zostaną wyraźnie rozdzielone. Start pierwszego zawodnika odbędzie się na 
znak sędziego startowego. Drudzy zawodnicy z zespołów wystartują minutę później. Sędziowie czasowi 
zmierzą czas przejścia 60 metrowego odcinka z dokładnością do 1/100 sekundy dla każdego zawodnika 
oddzielnie.  
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Po zakończeniu konkurencji sędziowie techniczni ocenią jakość koszenia każdego zawodnika oddzielnie  
w skali 0-3 punktów. Punkty karne 1, 2, lub 3 będą przyznawane za: 
- nierówne ściernisko - 1 pkt, 
- pozostawienie wysokiego ścierniska - 1 pkt. 
- niedocięcie trawy pod pokosem - 1 pkt. 
Za każdy punkt karny zawodnikowi doliczy się 1 minutę do bezpośrednio uzyskanego czasu (np. czas 
uzyskany bezpośrednio 7,42 minuty + 3 minuty karne, daje wyniki końcowy 10,42 minuty). 
Czas drużyny stanowić będzie suma indywidualnych czasów obydwu zawodników. Drużyna zostanie 
sklasyfikowana jeśli 2 uczestników ukończy koszenie, gdzie każdy z zawodników może kosić tylko na 
swoim pasie (niedozwolona pomoc koledze z zespołu). 
W ramach tej konkurencji przewiduje się przyznanie nagród specjalnych w klasyfikacji drużyn  
2-osobowych z parków narodowych. 
 
Dziesięciu zawodników z najlepszymi czasami wyłonionych w konkurencji drużynowej zostanie 
zakwalifikowanych do finału indywidualnego. 
 
VI.B. Finał indywidualny 
Odcinek 60 m. Szerokość pokosu nie mniejsza niż 1,5 m. Poszczególne tory zostaną wyraźnie 
rozdzielone. Start zawodników odbędzie się na znak sędziego startowego. Ustawienie zawodników 
zależne będzie od zajętego miejsca w konkurencji drużynowej. Pierwszy zawodnik wystartuje na 
środowym torze (nr 5), drugi obok na torze nr 6, trzeci na torze nr 4, czwarty na torze nr 7, itd. Czas 
i jakość koszenia oceniane będą jak w konkurencji drużynowej. 
 
VI.C. Konkurencja dla zaproszonych gości „O Dar Starosty Sokólskiego” 
Jest to konkurencja indywidualna dla osób które większość czasu spędzają za biurkiem, nie mając 
doświadczenia w ręcznym koszeniu łąk. Polegać będzie na wykoszeniu pasa o długości 50 m bez 
ograniczeń czasu. Oceny jakości koszenia każdego zawodnika dokona sędzia techniczny. 
 
VI.D. Konkurs wiedzy „Wykosić wiedzą”  jako konkurencja dodatkowa  
Tematyka konkursu dotyczy zagadnień związanych z ochroną podmokłych łąk i torfowisk. Jest to 
konkurs wiedzy skierowany do indywidualnych zawodników „Biebrzańskich Sianokosów” z gmin: 
Goniądz, Trzcianne, Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Grajewo, Rajgród, Radziłów, Jaświły, Jedwabne, 
Janów, Nowy Dwór, Lipsk, Sztabin, Bargłów Kościelny, Korycin, Mońki, Wizna. Pierwszy etap 
konkurencji będzie polegał na pisemnym wyborze jednej z dwóch odpowiedzi na każde z 10 pytań, które 
zostaną wyczytane przez Organizatorów. Po odczytaniu pytania, czas udzielenia odpowiedzi to 1 min. 
Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać jeden punkt, a za niepoprawną zero punktów. Najlepsi 
zawodnicy według liczby uzyskanych punktów zajmą kolejne miejsca, tj. I, II, III oraz otrzymają nagrody 
główne. W przypadku wystąpienia identycznej liczby punktów, uniemożliwiającej wyłonienie trzech 
finalistów - odbędzie się etap drugi (dogrywka) czyli odpowiadanie ustne na wylosowane pytania.   
 

VII. Warunki techniczne rozgrywania konkurencji A – C. 
Każdy zawodnik ma prawo używać własnej tradycyjnej kosy składającej się z kosiska i ostrza kosy. 
Elementy kosy muszą być złożone wzdłuż siebie (ale nie na sztorc), a ostrze kosy musi być 
zabezpieczone. Kosę można rozłożyć jedynie na polu treningowym oraz na polach startowych. 
Przebywanie w innym miejscu niż wyznaczone z rozłożoną kosą spowoduje dyskwalifikację zawodnika 
i drużyny. 
Organizatorzy zapewniają kosy standardowe, za których jakość nie ponoszą odpowiedzialności (10 szt.).  
Szczegółowe wytyczne podane zostaną na odprawie technicznej. 
 
VIII.  Warunki uczestnictwa (dotyczy drużyn 2-osobowych) 
1. Zgłoszone mogą być tylko zespoły 2-osobowe.  
Drużyny, które w trzech kolejnych edycjach zawodów zajmowały I miejsce w konkurencji drużyn  
2-osobowych, nie mogą wziąć udziału w Mistrzostwach przez kolejne 3 lata. 
Pierwszeństwo do udziału w Mistrzostwach mają osoby zamieszkujące gminy: Goniądz, Trzcianne, 
Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Grajewo, Rajgród, Radziłów, Jaświły, Jedwabne, Janów, Nowy Dwór, 
Lipsk, Sztabin, Bargłów Kościelny, Korycin, Mońki, Wizna. 
 



2. Uczestnictwo w Mistrzostwach należy zgłosić pisemnie na zgłoszeniu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do regulaminu - w terminie do 11 sierpnia 2017 r. na adres: 

Biebrzański Park Narodowy 
19-110 Goniądz 
Osowiec-Twierdza 8 

lub e-mail: sianokosy@biebrza.org.pl  
 
IX.  Świadczenia organizatorów 
- ubezpieczenie na czas trwania zawodów, 
- nagrody (załącznik nr 2), 
- poczęstunek podczas zawodów, 
- pakiet zawodnika, 
- opieka medyczna. 
 
X. Postanowienia końcowe 

1. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą dopuszczone do udziału  
w zawodach. 

 

XI. Informacje dodatkowe 

1. Aktualne informacje dotyczące Mistrzostw umieszczane są na www.biebrza.org.pl. 

2. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w okolicy doliny Biebrzy. Wykaz wybranych 
kwater agroturystycznych, pensjonatów i hoteli znajduje się na stronie www.biebrza.org.pl.  

3. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Parku: 
 
Beata Głębocka, tel. 85 738 30 09  
e-mail: sianokosy@biebrza.org.pl 
 
XII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja składającą się  
z Kierownictwa Zawodów. 
 
XIII.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.       
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ZAŁĄCZNIK nr 1 do REGULAMINU MISTRZOSTW 

„Biebrzańskie Sianokosy” 2017 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
Konkurencja drużyn 2-osobowych 

 

XVI Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”  
9 września 2017 r., Szuszalewo, gmina Dąbrowa Białostocka, 

Biebrzański Park Narodowy 
 

Należy wypełnić i przesłać do 11 sierpnia 2017 r. na adres: 
Biebrzański Park Narodowy 
Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz 
Fax.: +48 857 383 021 
lub e-mail: sianokosy@biebrza.org.pl 
 
Nazwa drużyny: ………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………….............. 
 
Skład drużyny: 
1. nazwisko ……………..………..………… imię  ……………………………………… 

Zgłaszam chęć udziału w konkursie wiedzy o biebrzańskiej przyrodzie „Wykosić wiedzą”: tak/nie 
(niepotrzebne skreślić) 

2. nazwisko ……………..………..………… imię  ……………………………………… 
Zgłaszam chęć udziału w konkursie wiedzy o biebrzańskiej przyrodzie „Wykosić wiedzą”: tak/nie 
(niepotrzebne skreślić) 

Telefon kontaktowy: ……………………………………..... 
 
Będziemy korzystać z kos: własnych/organizatorów (niepotrzebne skreślić) 
 
Uwagi dodatkowe: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Mistrzostw Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody  
„Biebrzańskie Sianokosy” i w całości go akceptuję. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biebrzański Park Narodowy z siedzibą  
w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz. 
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. 
zmianami: 

 Administratorem moich danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 
8, 19-110 Goniądz. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji imprezy „Biebrzańskie Sianokosy 2017”. 

 Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 

 Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na oficjalnej stronie internetowej Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. 

 
czytelny podpis pierwszego zawodnika  ……………………………………….. 
 
czytelny podpis drugiego zawodnika  ……………………………………….. 
                  
         …………………………………………. 

Miejscowość, data                                                                    
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ZAŁĄCZNIK nr 2 do REGULAMINU MISTRZOSTW 
„Biebrzańskie Sianokosy” 2017 

 
NAGRODY 

 
Przewiduje się przyznanie nagród w poszczególnych konkurencjach: 
 

1. Konkurencja drużyn 2-osobowych dla specjalistów - rolników 
I miejsce  
II miejsce 
III miejsce  / 6 nagród o łącznej wartości 3.000,00zł 

 
Klasyfikacja drużyn 2-osobowych z parków narodowych  

I miejsce  
II miejsce 
III miejsce  /6 nagród o łącznej wartości 3.000,00zł 

 
2. Finał indywidualny – o tytuł Mistrza Świata 

Nagrody za zajęcie miejsc I, II i III 
/3 nagrody o łącznej wartości 1.500,00zł 

 
Nagrody za zajęcie miejsc IV-X 

   / 7 nagród o łącznej wartości 1.400,00zł 
 

3. Konkurencja dla zaproszonych gości „O Dar Starosty Sokólskiego” 
Nagrody – 20 koszyków – „Dar Starosty Sokólskiego” 

 
4. Konkurs wiedzy „Wykosić wiedzą” dla zawodników z gmin biebrzańskich 

I miejsce  
II miejsce 
III miejsce  /3 nagrody o łącznej wartości 900,00zł 
 

5. Przewiduje się upominki pamiątkowe dla uczestników.  
 

 
 
 


