
          

REGULAMIN
OTWARTEJ  LIGI  MAZOWSZA  W  WKKW

EDYCJA  VI  -  2019 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Otwarta Liga Mazowsza w WKKW działa w wymiarze regionalnym i nie jest powiązana z innymi 
rankingami i klasyfikacjami współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez związki jeździeckie.

2. Konkursy objęte współzawodnictwem Otwartej Ligi Mazowsza w WKKW rozegrane zostaną zgodnie z 
przepisami oraz regulaminem rozgrywania zawodów WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego, a także 
zapisami niniejszego regulaminu.

3. Zawody mogą być rozgrywane w formule  jedno-, dwu- lub trzydniowej według możliwości organizatora 
eliminacji i finału OLM WKKW oraz  jako krajowe lub regionalne.

4. Zawodnicy spoza województwa mazowieckiego ze względu na promowaną ideę otwartości 
współzawodnictwa ligowego będą klasyfikowani na równych prawach z zawodnikami z Mazowsza. 

KATEGORIE

5. Ustala się siedem (7)  kategorii klasyfikacji prowadzonych w ramach Otwartej Ligi Mazowsza WKKW.

5.1. Współzawodnictwo ligowe – konkursy rozgrywane zgodnie z „Regulaminem rozgrywania zawodów 
krajowych WKKW” zatwierdzonym przez  PZJ i obowiązującym w roku 2019,:

a/  klasa  LL-85             -   jeźdźcy do lat 15
b/  klasa  LL-85             -   jeźdźcy lat 16 i starsi
c/  klasa  L                     -   jeźdźcy do lat 18 
d/  klasa  L                     -   jeźdźcy lat 19 i starsi
e/  klasa  1*                    -  jeźdźcy od lat 12 
f/  klasa OPEN do 2*     -  jeźdźcy od lat 12

Liczy się rok urodzenia jeźdźca.

5.2   Współzawodnictwo ligowe - na prawach zawodów towarzyskich

a/ klasa  LL-70  -   amatorzy (*, **) kuce i duże konie

        *)   Konkursy LL-70 OLM będą rozgrywane w trzech próbach zgodnie z “Regulaminem rozgrywania
   zawodów krajowych WKKW” 
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        **)  Amatorem, w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zawodnik,  który nie uzyskał dotychczas
    wyniku kwalifikującego w zawodach WKKW.  Wymagane jest aktualne zaświadczenie lekarza 

   sportowego oraz ubezpieczenie NNW od jazdy konnej.   

5.3  Klasa OPEN współzawodnictwa ligowego, o której mowa w punkcie 5.1.f  jest rankingiem generalnym 
Otwartej Ligi Mazowsza w WKKW i uwzględnia najlepszy wynik zdobyty przez każdego zawodnika w 
zawodach od klasy LL-85 do 2* włącznie.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

6. Udział we współzawodnictwie objętym klasyfikacją Otwartej Ligi Mazowsza w WKKW jest dobrowolny,
a osiągnięty wynik ma charakter honorowy.

7. Zawodnik może startować na tych samych zawodach w różnych konkursach i na różnych koniach pod 
warunkiem zachowania warunków startu w poszczególnych lub wyższych kategoriach odpowiednio do 
posiadanych kwalifikacji sportowych (dotyczy pary: jeździec-koń) oraz zachowując limit startów 
odpowiedni do wieku zawodnika zgodnie z ogólnymi przepisami PZJ.

Jeżeli zawodnik będzie startował w finale na dwóch koniach w jednej klasie, to przed ostatnią próbą musi 
wskazać tego konia, którego wynik będzie zaliczany do klasyfikacji Otwartej Ligi Mazowsza.

8. W klasie rankingowej mini LL określonej w punkcie 5.2  nie będzie klasyfikowany zawodnik, który 
posiada klasę sportową w ujeżdżeniu lub skokach.
 

MIEJSCE I WARUNKI ROZGRYWANIA 

9. W roku 2019 eliminacje i finał OLM WKKW zostaną rozegrane w następujących terminach i miejscach:

9.1. Eliminacje:

a/  13-14.04.2019r.     -   ZK 2*  -  LL-70   -    SO Bogusławice w Bogusławicach
b/  11.05.2019 r.         -   ZR  L   -  LL-70   -    UKS “Pa-Ta-Taj” w Kaniach / Otrębusy 
c/  01-02.06.2019 r     -   ZK 2*  -  LL-70   -    SO Bogusławice w Bogusławicach
d/  22.06.2019 r.         -   ZK 1*  -  LL-70   -    SHS “Grobice” w Grobicach 
e/  13-14.07.2019 r.    -   ZK 2*  -  LL-70   -    LKS “Gabon” w Walewicach  
f/  03-04.08.2019 r.     -   ZK 2*  -  LL-70   -    SO Bogusławice w Bogusławicach

9.2. Finał OLM 2019 - ZK 2*-  LL-70 - rozegrany zostanie w Grobicach, w dniach  16-18.08.2019 roku; 
organizator – Stajnia Hodowlano Sportowa “Grobice” i Stowarzyszenie SKJ “Grobice”.

10. W klasyfikacji generalnej Otwartej Ligi Mazowsza zostanie sklasyfikowany zawodnik, który 
uczestniczył minimum w dwóch eliminacjach i w konkursie finałowym.

11. Do klasyfikacji ligowej zawodnika wlicza się punkty rankingowe za miejsce uzyskane w wymie-
nionych powyżej eliminacjach, przy czym, jeżeli w danej kategorii zawodnik startował na dwóch lub więcej 
koniach to zaliczony zostaje lepszy wynik, oraz za miejsce zdobyte w finale na koniu wskazanym przez 
zawodnika zgodnie z punktem 7.

Do klasyfikacji generalnej poza punktami uzyskanymi w obowiązkowym starcie w finale wliczane zostaną 
maksymalnie cztery najlepsze wyniki z sześciu zawodów eliminacyjnych. 
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Do klasyfikacji generalnej OPEN (pkt 5.1.f) zostaną wliczone punkty zawodnika zdobyte zgodnie z 
powyższymi zasadami oraz za najwyżej punktowane miejsce na najlepszym koniu niezależnie od klasy 
konkursu (od LL-85 do 2*). 

12. Jeżeli w trakcie trwania rozgrywek Otwartej Ligi Mazowsza WKKW para zawodnik-koń wystartuje 
(zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami) w wyższej kategorii, to w takim przypadku do sumy punktów 
rankingowych OLM w kategorii wyższej zostaną wliczone również punkty zdobyte przez parę w kategorii 
niższej. Jednak w kolejnych zawodach para zawodnik-koń, która przeszła do kategorii wyższej, nie może 
zdobywać punktów rankingowych w kategorii niższej.

Jeżeli zawodnik, który po uzyskaniu kwalifikacji wystartował w wyższej kategorii, a wcześniej startował na 
dwóch lub więcej koniach w kategorii niższej, to może zostać sklasyfikowany również w kategorii niższej 
na innych koniach. Jednak punkty rankingowe dla tego zawodnika (pary) naliczane będą od zawodów, w 
których wystartował w dwóch kategoriach jednocześnie. 

13. Zawodnicy (pary), którzy uzyskali prawo startu w finale OLM zgodnie z punktem 10 Regulaminu oraz
mają kwalifikację do startów w konkursach klasy 2*, mogą zgodnie z punktem 12 Regulaminu zamiast w
konkursie klasy 1* wystartować w Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza seniorów  rozgrywanych na pozio-
mie 2*.  Zdobyta liczba punktów w finale zostanie doliczona do klasyfikacji generalnej Otwartej Ligi Ma-
zowsza w WKKW.

W przypadku startu zawodnika w finale OLM w klasie 1* i 2* na dwóch koniach ma zastosowanie zapis
punktu 7 Regulaminu. 

14. Tabela punktów rankingowych do zdobycia za uzyskane miejsce w zawodach:

14.1 eliminacyjnych w kategorii :

Liczba punktów za miej-
sce w kategorii

LL-70     LL-85 L 1* 2*

I 8 16 22 28 36

II 6 14 20 25 33

III 5 12 18 22 30

IV 4 10 16 20 28

V 3 9 14 18 26

VI 2 8 12 16 24

VII 1 7 10 14 20

VIII 1 6 9 12 18

IX 1 5 8 10 15

X 1 4 7 8 12

XI 1 3 6 7 10

XII 1 2 5 6 8

za ukończenie 
zawodów

1 2 4 5 7
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14.2 finałowych w kategoriach:
 

Liczba punktów za miej-
sce w kategorii

LL-70     LL-85 L 1* 2*

I 12 20 26 33 42

II 10 18 24 30 39

III 8 16 22 28 36

IV 7 14 20 26 33

V 6 12 18 24 30

VI 5 10 16 22 28

VII 4 9 14 20 26

VIII 3 8 12 18 24

IX 2 7 10 16 22

X 2 6 9 14 20

XI 2 5 8 12 18

XII 2 4 7 10 16

za ukończenie 
zawodów

2 3 6 8 12

NAGRODY

15. Trofeum głównym jest:  „Puchar Otwartej Ligi Mazowsza WKKW” przyznany pierwszemu 
zawodnikowi w każdej z kategorii wymienionych w punkcie 5.  Zawodnicy zajmujący II i III miejsce we 
współzawodnictwie otrzymają pucharki honorowe. Wszyscy sklasyfikowani finaliści Otwartej Ligi 
Mazowsza WKKW otrzymują flot's.

16.  W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników takiego samego wyniku kwalifikującego na I miejsce
„Puchar Otwartej Ligi Mazowsza w WKKW”  otrzymuje zawodnik wyżej sklasyfikowany w konkursie
finałowym.

17. Zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej OPEN Otwartej Ligi Mazowsza WKKW zajmą w 
swojej kategorii miejsca od I do III otrzymają nagrody rzeczowe o równowartości: za I m-ce : 1000,-  zł; za 
II miejsce 800,- zł, za III miejsce 500,- zł.  Zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej w swoich klasach 
zajęli miejsca od I-III otrzymają nagrody rzeczowe.

18.  W czasie rozgrywek OLM prowadzona będzie dodatkowa kwalifikacja o puchar Polskiego Związku 
Hodowców Koni Małopolskich dla najlepszego konia rasy małopolskiej, to jest dla tego, który zgromadzi 
najwięcej punktów rankingowych oraz dla jego hodowcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19. Szczegóły organizacyjne zawodów eliminacyjnych i finału będą opublikowane w Propozycjach 
zawodów na stronach internetowych PZJ i WMZJ oraz stronach ogólnopolskich portali jeździeckich i 
odpowiednio organizatorów po ich zatwierdzeniu zgodnie z przepisami PZJ.

Rada Programowa OLM WKKW 
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