
Regulamin rozgrywania  
                     Mistrzostw Polski Południowej  
                     w skokach przez przeszkody 2020 

 

1. Mistrzostwa Polski Południowej w skokach przez przeszkody rozgr0ywane są zgodnie z 
aktualnym Regulaminem B, Regulaminem OOM, Regulaminem dyscypliny dla kategorii dzieci 
i młodzieży, Regulaminem MP oraz niniejszym regulaminem. 

2. Prawo startu w Mistrzostwach  mają zawodnicy zrzeszeni w klubach zarejestrowanych w  
Związkach  Jeździeckich: śląskim, małopolskim świętokrzyskim opolskim, podkarpackim, 
dolnośląskim,   lub zawodnicy bez przynależności klubowej z terenów ww. związków oraz 
goście zaproszeni. 

3. Mistrzostwa będą rozgrywane w następujących kategoriach: 
a. Seniorzy  ( wiek zawodnika od 19 lat) 
b. Juniorzy  ( wiek zawodnika 16-18 lat) 
c. Juniorzy młodsi  ( wiek zawodnika 12-15 lat ) 
d. Kuce  (zawodnicy do 14 lat) 
e. Dzieci ( Zawodnicy do 14 lat) 
f. Amatorzy 
g. Open 

4. Szczegółowe wysokości i rodzaje konkursów dla poszczególnych kategorii przestawia tabela 
poniżej. 

5. W kategorii Kuce  prawo startu mają zawodnicy do lat 14 na kucach do grupy C  
6. W kategorii Dzieci  prawo startu mają zawodnicy  do lat 14 na kucach lub dużych koniach 
7. Kuce startujące w Mistrzostwach muszą posiadać certyfikat w razie braku certyfikatu będzie 

dokonany pomiar kuca w czwartek o godz. 18 przed główną stajnią. 
8. W kategorii Amatorów prawo startu mają zawodnicy niezarejestrowani w WZJ/PZJ lub 

zawodnicy zarejestrowani w WZJ/PZJ posiadający maksymalnie licencję wstępną B. 
9. W kategorii Open prawo startu mają zawodnicy z licencją WZJ/PZJ posiadający  uprawnienia 

III i II stopnia 
10. Zawodnicy startujący na kucach mają prawo na innym koniu wystartować w swojej kategorii 

wiekowej.  
11. Zawodnik danej kategorii wiekowej ma prawo startu na innym koniu w kategorii o jeden 

wyższej od swojej. 
12. W półfinałach zawodnicy mają prawo startu na dwóch koniach, do klasyfikacji łącznej będzie 

się wówczas liczył lepszy wynik pary. W finale zawodnicy mają prawo startu na jednym koniu. 
Informację o wybranym koniu należy zgłosić przed rozpoczęciem konkursu komisji 
sędziowskiej. 

13. Konie startujące w Mistrzostwach mogą równocześnie startować w otwartych konkursach 
regionalnych, o ile te odbywają się po przejazdach mistrzowskich, z zachowaniem dziennego 
limitu startów. 



14. Na terenie zawodów, konie startujące w Mistrzostwach mogą być dosiadane i trenowane 
tylko przez zawodników na nich startujących. Luzacy zawodników mogą tylko stępować na 
koniach. 

15. W Mistrzostwach, w konkursach do klasy N1 włącznie dopiero trzecie nieposłuszeństwo 
powoduje eliminację.  

16. W kategoriach: kuce, dzieci  w przypadku równej ilości punktów karnych o zajętym miejscu 
decyduje czas drugiego nawrotu finału. W przypadku takiego samego czasu, miejsca 
przyznawane są ex aequo. 

17. Konkurs finałowy kategorii juniorów młodszych i amatorów punktowany jest wg zasad 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2020. W przypadku takiej samej ilości punktów karnych   
przewiduje się rozgrywkę o miejsca medalowe. 

18. W kategorii open, juniorów i seniorów przy równej ilości punktów   i czasu II nawrotu 
przewiduje się rozgrywkę o miejsca medalowe.  

19. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 zawodników do danej kategorii organizator ma prawo 
zrezygnować z jej rozgrywania.  

 

Kategoria I półfinał II półfinał Finał 
Kuce  60 cm –  zwykły 

Art. 238.2.1 
65 cm – zwykły 
Art. 238.2.1 

Konkurs dwunawrotowy  
 65 cm /70 cm art. 273.4.3 

Dzieci 80 cm – zwykły 
Art. 238.2.1 

80 cm – zwykły 
Art. 238.1.1 

Konkurs  dwunawrotowy 
 85 cm / 90cm art.273.4.3 

Amatorzy 80 cm – z oceną stylu 
jeźdźca 

90 cm – z oceną stylu 
jeźdźca 

Konkurs dwunawrotowy  
95 cm/100 cm art.274.3.2 

Open P – zwykły 
Art. 238.2.1 

P - zwykły 
Art. 238.2.1 

Konkurs dwunawrotowy  
P1/P1 art. 273.4.3 

Juniorzy młodsi L1 – z oceną stylu 
jeźdźca 
 

P – z oceną stylu 
jeźdźca 

Konkurs dwunawrotowy  
P1/P1 art.274.3.2  

Juniorzy N – zwykły 
Art. 238.2.1 

N - zwykły 
Art. 238.2.1 

Konkurs dwunawrotowy  
 N/N1  art.273.4.3 

Seniorzy C – szybkości 
Art. 239 

C – zwykły 
Art. 238.2.1 

Konkurs dwunawrotowy  
C1/C1 art. 273.4.3 

 


