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I. Uczestnicy zawodów

1.  Zawody Jeździeckiej Ligi Mazowsza otwarte są dla wszystkich chętnych spełniających  
     warunki poszczególnych „Propozycji” zawodów.
2.  Do Rankingu Jeździeckiej Ligi Mazowsza będą brane pod uwagę tylko wyniki zawodników 
      z Mazowsza:
2.1. Zarejestrowanych w W-MZJ lub PZJ, jako członkowie klubów mazowieckich. 
2.2. „Bpk MAZ” - zawodników bez przynależności klubowej zarejestrowanych w W-MZJ lub PZJ.
2.3. W konkursach „open” (towarzyskich) – również zawodników bez licencji („nz” – nie
       zarejestrowani) posiadających zameldowanie w województwie mazowieckim.
3.  Zawodników obowiązują dokumenty zgodne z przepisami i regulaminami PZJ.
3.1. W przypadku zawodników nie zarejestrowanych w klasach „OPEN” obowiązują: aktualne 
       orzeczenie lekarskie dopuszczające ich do uprawiania jeździectwa, ubezpieczenie NNW 
       oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.    
4. Konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ, a w przypadku klas „Open”
    minimum paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami.
4.1 W przypadku klasy Kuce „OPEN” wys. 60 cm i klasy Kuce i MK „OPEN”, wys. 80 cm, w 
      ramach rywalizacji rankingowej JLM konia obowiązuje minimum certyfikat wzrostu
      podpisany przez uprawnionego przez PZJ lekarza weterynarii. 

II. Zasady i organizacja Rankingu Jeździeckiej Ligi Mazowsza 
 
1. Klasy rankingowe:

   -  Klasa Debiuty „OPEN”, wys. 50 cm.    
   -  Klasa Kuce „OPEN”, wys. 60 cm – Ranking dla zawodników w wieku 9-14 lat, 
   -  Klasa Mini LL „OPEN”, wys. 70 cm,   
   -  Klasa Kuce i Małe Konie „OPEN”, wys. 80 cm – Ranking dla zawodników w wieku 9-21 lat,
   -  Klasa LL „OPEN”, Duże Konie, wys. 80 cm
   -  Klasa LL1 „OPEN”, wys. 90 cm
   -  Klasa L, wys. 100 cm, 
   
1.1. Zawodnicy mogą startować w dowolnie wybranych klasach, zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami jeździeckim, z zastrzeżeniem limitu wieku w klasie Kuce 60 i Kuce i MK 80.
1.2. W każdej klasie zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni, przy czym do
       klasyfikacji rankingowej liczony będzie jego najlepszy wynik w danym konkursie.
       W zawodach finałowych zawodnik startujący na więcej niż jednym koniu musi wskazać 
       konia, na którym będzie walczył o punkty klasyfikacji rankingowej. W przypadku braku 
       takiego wskazania pod uwagę brany będzie wynik pierwszego konia na liście startowej.



2. Punktacja Rankingu Jeździeckiej Ligi Mazowsza w klasach: 
    Debiuty 50, Kuce 60, Mini LL 70 oraz Kuce i MK 80.

2.1. W konkursach eliminacyjnych - 6 pkt. za bezbłędny przejazd (w przypadku ew.
       konkursów z rozgrywką dotyczy tylko przejazdu podstawowego).
       Do Rankingu JLM zaliczonych będzie maksymalnie 10 bezbłędnych przejazdów (z 15 
       możliwych), czyli do zdobycia w eliminacjach jest maksymalnie 60 pkt..
2.2. W  konkursie zawodów finałowych zawodnicy zdobywać będą punkty za zajęte
       miejsca wg następujących zasad:
       2.2.1. 1 miejsce – 15 pkt.; 2 m. – 12 pkt.; 3 m. – 10 pkt.; 4 m. – 8 pkt.; 5 m. – 6 pkt.; 
                 6 m. – 5 pkt.; 7 m. – 4 pkt.; 8 m. – 3 pkt.; 9 m. – 2 pkt.; 10 m. – 1 pkt.
       2.2.2. Bonus za bezbłędny przejazd (podstawowy) – 3 pkt.  
2.3. Wynikiem końcowym w Rankingu JLM jest suma punktów zdobytych wg pkt. 2.1 
       i pkt. 2.2, przy czym w przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydować  
       będzie większa suma punktów zdobytych w zawodach finałowych..

3. Punktacja Rankingu Jeździeckiej Ligi Mazowsza w klasach:
     LL DK (80 cm), LL1 (90 cm) oraz L.

3.1. Tabela punktowa

Miejsce

Minimalna ilość startujących w konkursie / punkty

 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

1 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6

2 17 15 14 12 10 8 7 6 5 4

3 15 13 12 10 9 7 6 5 4 3

4 13 11 10 9 8 6 5 4 3 2

5 ,11 10 9 8 7 5 4 3 2 1

6 10 9 8 7 6 4 3 2 1

7 9 8 7 6 5 3 2 1

8 8 7 6 5 4 2 1

9 7 6 5 4 3 1

10 6 5 4 3 2

11 5 4 3 2 1

12 4 3 2 1

13 3 2 1

14 2 1

15 1

W przypadku miejsc ex aequo przyznaje się wszystkim zawodnikom tą samą liczbę
punktów przysługujących za dane miejsce.

3.2. Do Rankingu Ligi Mazowsza zaliczanych będzie maksymalnie 10 najlepszych wyników
       z cyklu eliminacji + wyniki konkursów finałowych liczonych z mnożnikiem x 1,5.

3.3. Bonusy:
3.3.1. Przyznawać się będzie 2 pkt. bonusowe, niezależnie od zajętego miejsca za ukończenie



          przejazdu (podstawowego w konkursach dwufazowych i z rozgrywką) z wynikiem 0 pkt.
3.3.2. Przyznawać się będzie 1 pkt bonusowy za bezbłędny przejazd w II fazie konkursu 
          dwufazowego oraz w rozgrywce.   
3.3.3. Zawodnicy startujący w całym cyklu LM tylko na jednym koniu (para koń-zawodnik) przy   
          minimum 10 startach w zawodach eliminacyjnych Ligi otrzymują dodatkowy bonus 
          w wysokości 10 pkt.  
          Powyższy bonus nie może być przyznany (lub może zostać anulowany) w przypadku 
          zmiany konia lub sklasyfikowanych w wynikach zawodów startów na innym koniu w 
          danym konkursie zaliczanym do klasyfikacji Ligi Mazowsza. 
3.4. Wynikiem końcowym w Rankingu Ligi Mazowsza jest suma punktów zdobytych zgodnie 
       z pkt. 3.2 oraz wszystkich bonusów zgodnie z pkt. 3.3, przy czym w przypadku równej 
       liczby zdobytych punktów w całym cyklu o zajętym miejscu decyduje liczba punktów
       zdobyta w konkursie finałowym,.

III. Publikacja Rankingu Jeździeckiej Ligi Mazowsza

1.  Propozycje zawodów, wyniki i na bieżąco aktualizowany Ranking LM będą publikowane:
     - na stronie www.konieregio.pl w Aktualnościach i zakładce Liga Mazowsza,
     - jako załącznik do Propozycji zawodów publikowanych na stronie www.zawodykonne.com 
 2.  Wszelkie pytania, uwagi lub ew. reklamacje dotyczące prowadzonego Rankingu należy
      kierować do Leszka Doraczyńskiego na adres e-mail: leszek.doraczynski@wp.pl

IV. Proponowany program konkursów na zawodach objętych Rankingiem Jeździeckiej 
      Ligi Mazowsza, do ewentualnego wyboru przez organizatorów, zgodny z przepisami 
      PZJ:

1. Konkurs Debiuty „OPEN” wys. 50 cm
    - dokładności.
    Finał: - dokładności z rozgrywką**
2. Konkurs Kuce „OPEN”, wys. 60 cm 
    - dokładności,
    - ew. dokładności z rozgrywką*.
    Finał - dokładności z rozgrywką**
3. Konkurs Mini LL „OPEN”, wys. 70 cm:
    - dokładności,
    - dwufazowy (I faza dokładności, II faza zwykła)*,
    Finał: – dwufazowy** 
4. Konkurs Kuce i Małe Konie „OPEN”, wys. 80 cm 
    - dokładności
    - dwufazowy (I faza dokładności, II faza zwykła),
    Finał – zwykły**
5. Konkurs klasy LL „OPEN”, Duże Konie, wys. 80 cm
    - z trafieniem w normę czasu 
    - dwufazowy (I faza dokładności, II faza zwykła)
    Finał – dwufazowy**
6. Konkurs klasy LL1 „OPEN”, wys. 90 cm:
    - dwufazowy (I faza dokładności, II faza zwykła)
    Finał – dwufazowy** 
7. Konkurs klasy L, wys. 100 cm:
    - dwufazowy (I faza dokładności, II faza zwykła),
    - zwykły
    Finał – zwykły z rozgrywką** .
*) W uzasadnionych przez organizatora przypadkach, przy czym do Rankingu Ligi Mazowsza 
    zaliczone będą punkty tylko za bezbłędne przejazdy podstawowe, zgodnie z rozdziałem II 
    pkt. 2.1. bez względu na zajęte miejsca końcowe w konkursie.
**) punktacja do Rankingu Ligi Mazowsza zgodnie z rozdziałem II pkt. 2.2.

http://www.zawodykonne.com/


V. Kalendarz Jeździeckiej Ligi Mazowsza 2021 – po korekcie

11.04. (niedziela)         XII  eliminacja      SKJ Podkowa Leśna – przeniesione na 29.08.
03.05. (poniedziałek)   I eliminacja          SKJ Podkowa Leśna
16.05. (niedziela)         II eliminacja         TKKF Hubert Warszawa
22.05. (sobota)            III eliminacja         INTERHR JKS Poczernin 
23.05. (niedziela)         IV eliminacja        INTERHR JKS Poczernin
12.06. (sobota)            V eliminacja         SKJ Podkowa Leśna
26.06. (sobota)            VI eliminacja        INTERHR JKS Poczernin
27.06. (niedziela)         VII eliminacja       INTERHR JKS Poczernin
03.07. (sobota)            VIII eliminacja      TKKF Hubert Warszawa
04.07. (niedziela)         IX eliminacja       TKKF Hubert Warszawa
31.07. (sobota)            X eliminacja         INTERHR JKS Poczernin
01.08. (niedziela)         XI eliminacja       INTERHR JKS Poczernin
05.09. (niedziela)         XIII eliminacja     TKKF Hubert Warszawa
18.09. (sobota)            XIV eliminacja     INTERHR JKS Poczernin
19.09. (niedziela)         XV eliminacja      INTERHR JKS Poczernin
25.09. (sobota)             Finał                    SKJ Podkowa Leśna

VI. Pule nagród

1. Ogólne pule nagród rzeczowych i finansowych na poszczególnych zawodach określane są
    przez danego organizatora zawodów i nie niższe niż 3.000 PLN. 
2. Nagrody honorowe i rzeczowe na zakończenie cyklu LM  - minimum 5 nagradzanych
    czołowych miejscach w klasyfikacji końcowej poszczególnych klas. 
3. Uwaga! Warunkiem koniecznym dla odebrania nagród za zajęte miejsce w klasyfikacji 
    końcowej LM jest wyjazd zawodnika w czasie dekoracji lub w uzasadnionych przypadkach,
    za zgodą KO LM, obecność zawodnika lub jego upoważnionego przedstawiciela.  


