Regulamin rozgrywania Mistrzostw Podlasia w Ujeżdżeniu
Obowiązuje od sezonu 2022
Art. 1. Postanowienia ogólne
Mistrzostwa Podlasia w ujeżdżeniu rozgrywane są zgodnie z przepisami i
regulaminem PZJ w ujeżdżeniu oraz zapisami niniejszego regulaminu. Zawody
rozgrywane są w formule dwudniowej i składają się z jednego półfinału oraz
finału. Zawodnicy spoza regionu nie mogą brać udziału w rywalizacji Mistrzostw.

Art. 2. Kategorie i warunki uczestnictwa
1. Zawody są rozgrywane w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzicy na kucach ( 8-12 lat)
Juniorzy na kucach (12-16 lat)
Juniorzy na dużych koniach (12-18 lat)
Młodzi Jeźdźcy (18-21 lat)
Seniorzy (od 18 lat)
2. Zawodnik może startować jednocześnie w dwóch kategoriach (na różnych
koniach).
3. Zawodnik, z wyjątkiem młodzików, może startować w kategorii o jedną lub
dwie wyżej niż wynikałoby to z wieku zawodnika, zachowując limit dzienny
startów określony dla danej kategorii wiekowej pod warunkiem posiadania
uprawnień niezbędnych do startu w danej klasie, i limit dzienny
dla konia. Zawodnik może startować w konkursie finałowym na dwóch
koniach, ale przed startem musi wskazać konia, którego wynik będzie liczony
w wynikach.
4. Konkursy dla poszczególnych kategorii wiekowych:
Kategoria
wiekowa
Młodzicy
Juniorzy na
kucach

Wiek
Czworobok Półfinał
zawodnika
8-12 lat
20m x40 m L-8
12-16 lat
20m x 40m L-9

Finał
L-10
P-6

Juniorzy na 12-18 lat
dużych
koniach
Młodzi
18-21 lat
Jeźdźcy
Seniorzy
Od 18 lat

20m x 60m P-3

P-7

20m x 60m N-4

N-6

20m x 60m C-1

C-3

5. Kuc może brać udział w dwóch kategoriach wiekowych pod różnymi
jeźdźcami.
6. Koń może brać udział w dwóch kategoriach pod różnymi jeźdźcami.
7. Koń biorący udział w konkursach mistrzowskich może startować w
zawodach regionalnych lub towarzyskich rozgrywanych równolegle z
Mistrzostwami Podlasia.
8. Do startu w Mistrzostwach Podlasia w ujeżdżeniu nie jest wymagana
kwalifikacja. Zawodnicy muszą jedynie spełniać wymogi startu w
poszczególnych klasach.

Art. 3. Zasady klasyfikacji

1. Kolejność startów jest losowana. W przypadku, gdy zawodnik startuje na
dwóch koniach w jednej kategorii, ma prawo wyboru, na którym koniu
będzie startował jako pierwszym.
2. Kolejność startów w finale jest odwrotna do zajmowanych miejsc w
półfinale.
3. Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostaną sklasyfikowani na
podstawie sumy wyników procentowych półfinału oraz finału. W
przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o miejscu decyduje
wynik finału. W przypadku równej sumy wyników oraz wyników finału,
decydują oceny ogólne w protokole sędziowskim konkursu finałowego. W
przypadku równych wyników na miejscach poza podium, zawodnicy
klasyfikowani są ex aequo.

Art. 4. Postanowienia szczegółowe
1. Młodzicy na kucach mogą startować z wypinaczami.
2. We wszystkich konkursach zawodnicy mają prawo startować z batem oraz
bez ostróg.
3. We wszystkich konkursach zawodnicy mają prawo startować na wędzidle.

4. Programy nie mogą być czytane.
5. W czasie rozgrywania zawodów prawo dosiadania koni maja tylko
zawodnicy startujący na tych koniach (dotyczy także rozprężalni i
innych terenów treningowych)
6. W przypadku wątpliwości i sytuacji nie uwzględnionych w niniejszym
regulaminie, zastosowanie mają Przepisy i Regulamin PZJ w konkurencji
ujeżdżenia

Kodeks Postępowania z Koniem

I
Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia
musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod
treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II
Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą
udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych
oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży
klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III
Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać
szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne
i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży
powrotnej z zawodów.
IV
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po
zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery
sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V
Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające
jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

