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A. Postanowienia ogólne 
 

1. W Mistrzostwach Okręgu mogą brać udział zawodnicy i konie zarejestrowane w PdlZJ lub   
PZJ reprezentujący Województwo Podlaskie. W przypadku zawodników bez 
przynależności klubowej decyduje adres zameldowania. 

2. Mistrzostwa są rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ oraz regulaminem 
dyscypliny Skoki przez przeszkody. 

3. Mistrzostwa Okręgu rozgrywane są w następujących kategoriach wiekowych, przy 
minimalnej ilości 3 zawodników w każdej kategorii wiekowej: 

 Młodzicy (Mł.) od 9 do 13 roku życia, tylko na kucach 

 Juniorzy Młodsi (JM) od 12 do 15 roku życia: 

 Juniorzy (J) od 14 do 18 roku życia 

 Młodzi Jeźdźcy (MJ) od 16 do 21 roku życia 

 Seniorzy (S) od 18 roku życia 
     Wiek zawodnika określa się zgodnie z kalendarzowym rokiem urodzenia. 
 

4.   Komisja Sędziowska ma prawo zmienić warunki rozgrywania konkursów, stosownie      do 
warunków panujących w dniu rozgrywania zawodów. 

5.  Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez 
           Komisję Sędziowską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ 

6. W Mistrzostwach Okręgu zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej. 
 
B. Zasady rozgrywania Mistrzostw 
 

1. Uczestnictwo 
 

 W trakcie całych zawodów koń może startować tylko pod zawodnikiem pod którym jest 
            zgłoszony do udziału w Mistrzostwach Okręgu. 
 

 W Mistrzostwach Okręgu nie mogą brać udziału konie które pod innym jeźdźcem w roku 
            bieżącym lub ubiegłym startowały w konkursach Pucharu Narodów, Mistrzostw Europy  

czy Mistrzostw Świata. 
 

 Dokumenty zawodników i koni startujących w zawodach zgodnie z przepisami PZJ. 
 

2. Zasady ogólne 
 

 Mistrzostwa Okręgu rozgrywa się w formule dwu- lub trzydniowej. W przypadku formuły 
            dwudniowej pierwszego dnia zawodów rozgrywa się pierwszy i drugi półfinał a drugiego    

dnia finał w każdej z kategorii. 
 

 Równolegle z Mistrzostwami Okręgu mogą być rozgrywane zawody regionalne w formule 
otwartej. Wówczas zawodnicy startujący w Mistrzostwach mogą brać udział w konkursach 
otwartych, z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących przepisów i 
regulaminów oraz propozycji zawodów. 

 
 

 W obu półfinałach zawodnik może startować na dwóch koniach. W Finale zawodnik może 
startować na jednym koniu. Minimum godzinę przed rozpoczęciem konkursu finałowego 



zawodnik musi poinformować Komisję Sędziowską o wyborze konia na którym będzie 
startował w Finale. 

 

 Zawodnikom startującym na dwóch koniach w pierwszym i drugim półfinale zalicza się 
wynik lepszego przejazdu 

 

 W finale mają prawo startu konie które ukończyły przynajmniej jeden z półfinałów 
 

3. Kolejność startów 
 

 Kolejność startu zawodników w pierwszym półfinale ustalana losowo.  

 W drugim półfinale i finale zawodnicy startują w kolejności losowej 

 
4. Zasady ustalania wyników 

 

 Wynikiem końcowym Mistrzostw Okręgu jest łączna suma punktów karnych 
uzyskanych przez zawodnika we wszystkich konkursach danej kategorii. O 
zwycięstwie decyduje łączna, mniejsza suma punktów karnych. 

 

 W przypadku osiągnięcia jednakowych wyników zawodników na miejscach 
medalowych będzie decydował lepszy czas konkursu finałowego Mistrzostw 
Okręgu  

 

 W Mistrzostwach Okręgu zostaną sklasyfikowani zawodnicy którzy ukończą 
przynajmniej jeden z półfinałów i finał 

 

 Zawodnik, który nie ukończy jednego z półfinałów, otrzymuje wynik najgorszego 
zawodnika sklasyfikowanego w tym konkursie powiększony o 10 pkt. karnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Szczegółowe warunki rozgrywania konkursów w poszczególnych kategoriach 
 
1. Młodzicy 
 
- Zawodnicy startują na kucach  
 
 

 I PÓŁFINAŁ II PÓŁFINAŁ FINAŁ 

RODZAJ KONKURSU Dokładności Zwykły Dokładności z 
rozgrywką 

WYSOKOŚĆ 
PRZESZKÓD 

do Kuce 90 
      

do Kuce 90 
      

do Kuce 95 
      

LICZBA 
PRZESZKÓD/SKOKÓW 

9/10 9/10 9/11 

 
 
2. Juniorzy Młodsi na Dużych Koniach 
 

 I PÓŁFINAŁ II PÓŁFINAŁ FINAŁ 

RODZAJ KONKURSU Dokładności Zwykły Dokładności z 
rozgrywką 

WYSOKOŚĆ 
PRZESZKÓD 

do 90 do 90 do 95 

LICZBA 
PRZESZKÓD/SKOKÓW 

9/10 9/10 9/11 

 

3. Juniorzy  
 

 I PÓŁFINAŁ II PÓŁFINAŁ FINAŁ 

RODZAJ KONKURSU Dokładności Zwykły Dokładności z 
rozgrywką 

WYSOKOŚĆ 
PRZESZKÓD 

do 100 do 100 do 105 

LICZBA 
PRZESZKÓD/SKOKÓW 

9/10 9/10 9/11 

 

4.Młodzi Jeźdźcy  
 

 I PÓŁFINAŁ II PÓŁFINAŁ FINAŁ 

RODZAJ KONKURSU Dokładności Zwykły Dokładności z 
rozgrywką 

WYSOKOŚĆ 
PRZESZKÓD 

do 110 do 110 do 115 

LICZBA 
PRZESZKÓD/SKOKÓW 

9/10 9/10 9/11 

 

5. Seniorzy  

 



 I PÓŁFINAŁ II PÓŁFINAŁ FINAŁ 

RODZAJ KONKURSU Dokładności Dokładności Dokładności z 
rozgrywką 

WYSOKOŚĆ 
PRZESZKÓD 

do 120 do 120 do 125 

LICZBA 
PRZESZKÓD/SKOKÓW 

9/10 9/10 9/11 

 


