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1. Uczestnicy: W zawodach w kategorii Junior, Senior i Kuce mogą brać udział zawodnicy 
zarejestrowani i niezarejestrowani w PZJ/OZJ, nie posiadający uprawnień sportowych III 
stopnia ( B III) i wyższych w skokach przez przeszkody. W zawodach w kategorii Open 
zawodnicy mogą posiadać maksymalnie uprawnienia sportowe III stopnia ( B III) i nigdy w 
przeszłości nie zdobyli wyższych uprawnień sportowych w skokach przez przeszkody. 
Zawodnicy i konie nie muszą posiadać licencji PZJ/OZJ na rok 2020.
2. Warunki uczestnictwa:
Dokonanie zgłoszenia, które powinno zawierać dane zawodnika i konia, kategorię wiekową 
oraz nazwę klubu lub miejscowość. Zgłoszenie nie może przekroczyć terminu podanego w 
propozycjach zawodów.
Dokonanie opłat za uczestnictwo w XXIII JMPA w terminie podanym w propozycjach 
zawodów.
Posiadanie dokumentacji:
• Zawodnicy: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa, 
dowód tożsamości, w przypadku osób niepełnoletnich – pisemna zgoda rodziców lub 
prawnych opiekunów na udział w zawodach, w przypadku zawodników posiadających 
uprawnienia sportowe III stopnia (B III) w skokach przez przeszkody, dokument 
potwierdzający jej posiadanie.
• Konie: paszport konia (do mistrzostw w kategorii junior, kuce i senior min. 4 lata, w 
kategorii open min. 5 lat), aktualne szczepienia
Posiadanie schludnego ubioru, obowiązkowo nakrycie głowy, spełniające normy ochrony 
osobistej jeźdźca. Bat do 75 cm długości, ostrogi do 3,5 cm długości, gładkie z bolcem 
skierowanym centralnie do tyłu. Zawodnicy do lat 15 i włącznie – start tylko w kamizelce 
ochronnej do jazdy konnej. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy z długimi włosami 
zobowiązani są do wiązania ich i chowania pod kask lub upięcia w siatce na włosy, za 
każdym razem, gdy dosiadają koni.
Ubezpieczenie we własnym zakresie.
3. Postanowienia ogólne.
Mistrzostwa Polski Amatorów rozgrywane są w kategorii Kuce (rocznik 2004 włącznie i 
młodsi), Junior (rocznik 2002 włącznie i młodsi), Senior, Open. Każdy zawodnik może 
startować na dwóch koniach. Każdy przejazd jest sklasyfikowany oddzielnie. Warunkiem 
uczestnictwa w I nawrocie finału jest ukończenie przynajmniej jednego z dwóch półfinałów. 
Do drugiego nawrotu finału awansują zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 10, po 
ukończeniu obu półfinałów i I nawrotu finału. W przypadku zakwalifikowania się zawodnika 
na dwóch koniach do II nawrotu finału, jeździec jest zobowiązany do poinformowania 
komisji sędziowskiej o wyborze konia, na którym jedzie II nawrót finału. Wynikiem 
końcowym zawodnika jest suma punktów karnych uzyskana ze wszystkich konkursów. 
Zwycięzca zostaje zawodnik, który uzyska najmniejszą liczbę punktów karnych po 
wszystkich konkursach. W przypadku równej ilości ;punktów karnych o wyższym miejscu 
decyduje lepszy czas uzyskany w II nawrocie finału. Natomiast zawodnicy, którzy nie 
awansowali do II nawrotu finału, a mają taką samą ilość punktów karnych są w końcowych 
wynikach sklasyfikowani na tym samym miejscu. W przypadku braku możliwości wyłonienia
miejsc medalowych (1-3) będzie przeprowadzona dodatkowa rozgrywka o zmniejszonej ilości



przeszkód na wysokościach finałowych w poszczególnych kategoriach. Mistrzostw Polski 
Amatorów nie ukończą zawodnicy, którzy nie ukończą I nawrotu finału.
4. Postanowienia dodatkowe.
Podczas zawodów bezwzględnie wszystkich obowiązuje jazda konna w kasku. Na rozprężalni
z przeszkodami nie może przebywać więcej niż 10 koni. Norma czasu oraz plan parcoursu 
zostanie podany bezpośrednio przed konkursem. Zawodnicy oglądając parcouse muszą być 
ubrani w stroje jeździeckie. Obowiązkowy jest udział w uroczystości otwarcia Mistrzostw. 
Wszelkie nagrody będą wręczane po wyjechaniu konno do dekoracji. Nieprzestrzeganie 
Kodeksu postępowania z koniem, a także jego regulaminu grozi dyskwalifikacją. W 
przypadku dyskwalifikacji, a także innych zdarzeń powodujących wcześniejsze ukończenie 
Mistrzostw, wszelkie opłaty nie podlegają zwrotowi.
5. Warunki rozrywania konkursów XXIII JMPA w skokach. 
                                            kuce juniorzy seniorzy open
I półfinał 
Konkurs dokładności (wys.) 70 cm 85 cm 90 cm 100 cm
Liczba przeszkód                    8-10 8-10 10-12 10-12
Liczba skoków                        9-11 9-11 12-15 12-15
Szybkość w m/min.                 325  350   350    350
II półfinał 
Konkurs dokładności (wys.) 75 cm 85 cm 90 cm 100 cm
Liczba przeszkód                    8-10 8-10 10-12 10-12
Liczba skoków                        9-11 9-11 12-15 12-15
Szybkość w m/min.                  325  350   350    350
I nawrót finału 
Konkurs dokładności (wys.) 75 cm 90 cm 95 cm 105 cm
Liczba przeszkód                   8-10 8-10 10-12 10-12
Liczba skoków                       9-13 9-13 13-15 13-15
Szybkość w m/min.                    325 350  350   350
II nawrót finału 
Konkurs dokładności (wys.) 80 cm 90 cm 95 cm 105 cm
Liczba przeszkód                   8-10  8-10  8-10  8-10
Liczba skoków                       9-12 9-12   9-12  9-12
Szybkość w m/min.                325  350    350    350
6. Tabela błędów dotycząca konkursu dokładności i zwykłego.
– każda zrzutka – 4 pkt. karne
- I wyłamanie – 4 pkt. karne
- II wyłamanie – 4 pkt. karne
- III wyłamanie – eliminacja (z danego konkursu)
- wyłamanie z rozbudową przeszkody – 4 pkt. Karne + 4 sekundy doliczone do czasu 
przejazdu
- każdy upadek konia lub jeźdźca – eliminacja (z danego konkursu)
- przekroczenie normy czasu – za każde 4 sekundy – 1 pkt. Karny
- - przekroczenie podwójnej normy czasu – eliminacja (z danego konkursu)
- opuszczenie parkuru w czasie przejazdu – eliminacja (z danego konkursu)
- po usłyszeniu sygnały do startu zawodnik ma 45 sekund do przejechania celowników 
początkowych, po upływie tego czasu zostaje uruchomiony czas przejazdu
- pomoc grzecznościowa – niedozwolona
- za nieukończony półfinał (eliminacja), zawodnik otrzymuje do klasyfikacji wynik najgorszej
pary z nieukończonego półfinału, powiększony o 10 punktów karnych. 
7. Ustalenie list startowych.



- I półfinał – kolejność losowana jest na odprawie technicznej, zawodnicy dosiadający dwóch 
koni, zawsze zostaną stosownie rozstawieni.
- II półfinał – kolejność startu wg wyników I półfinału, odwrotnie do zajmowanych miejsc 
oraz czasu przejazdu.
- I nawrót finału – kolejność wg wyników po obu półfinałach, odwrotnie do zajmowanych 
miejsc
- II nawrót finału – kolejność wg wyników po obu półfinałach i I nawrocie finału, odwrotnie 
do zajmowanych miejsc.
W przypadku jednakowej ilości punktów karnych będzie brany pod uwagę czas poprzedniego
konkursu.
8. Odprawa techniczna
Odbędzie się w czwartek 13 sierpnia 2020 r. o godzinie 18:00 – obecność obowiązkowa (brak
obecności – zgłoszenie po terminie – po opłaceniu podwójnego wpisowego). Na odprawę 
należy zabrać wszystkie wymagane przez organizatorów dokumenty. 
9. Nagrody wg propozycji.
10. Protesty i odwołania.
Wszelkie protesty i odwołania w formie pisemnej, przyjmuje komisja sędziowska po 
wpłaceniu w sekretariacie 200 zł. Rozpatrywać je będzie komisja odwoławcza. Komisja 
odwoławcza kończy swoją pracę w 2 godziny po zakończeniu zawodów. 
11. Organizator prosi o przestrzeganie przepisów BHP, a w szczególności PPOŻ.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, kradzieże i szkody 
powstałe w czasie transportu i trwania zawodów.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.
14. Podczas zawodów obowiązuje Kodeks postępowania nad koniem.
15. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne z uwagi na Covid 19, organizatorzy 
obowiązuje sie uczestników o stosowanie się do zasad sanitarnych, a w szczególności 
przestrzeganie dystansu społecznego.


