
 

   

 
 

 
 

 
 
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 
NIP: 779-21-55-844 
REGON: 634144165 
KRS: 0000099494 
NR KONTA: 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050 

BIURO 
ul. Starołęcka 36 | 61-361 Poznań  
CZYNNE: 
wtorek 10:00 - 15:00  
czwartek 12:00 - 17:00 

KONTAKT 
TEL: +48 502 39 05 51 
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Regulamin rozgrywek Wielkopolski Talent Roku 2022 
 

&1 
Kategorie 

Wielkoponiacy midi – wiek zawodnika 8-11 lat, kuce o wzroście do 140 cm (141 w podkowach) 
Wielkoponiacy maxi – wiek zawodnika 9-15 lat), kuce o wzroście do 148 cm (149 w podkowach) 
Wielkokonni  -  zawodnicy w wieku do 18 lat na dużych koniach. 
 

&2 
Zawody kwalifikacyjne 

1. Konkursy kwalifikacyjne rozgrywane są podczas zawodów regionalnych, jako konkursy z oceną 

stylu zawodnika, sędziowanych arbitrów stylu WZJ - czynnych zawodników i trenerów 

wyznaczonych przez WZJ. W konkursie obowiązuje tabela błędów (na przeszkodach) i ocen 

stylu jak dla konkursów z oceną stylu konia (regulamin konkurencji skoków PZJ). 

a. Ocenie podlega styl jazdy zawodnika i posłuszeństwo konia ze szczególnym uwzględnieniem: 

dosiadu podczas jazdy w dystansie, dosiadu podczas skoku, przemierzania trasy po 

optymalnym rysunku toru (w zakrętach, liniach, szeregach), posłuszeństwa i stopnia 

ujeżdżenia konia, właściwego stosowania pomocy, doboru tempa w galopie i galopu na 

właściwą nogę, znalezienie optymalnego miejsca odbicia przed przeszkodą. 

b. Zawodnik otrzymuje od arbitra stylu od 0 do 10 punktów bonifikacyjnych co 0,1pkt 

c. Od powyższej liczby punktów odejmowane są punkty karne za błędy techniczne na parkurze 
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2. Każdy zawodnik w konkursie może startować dwa razy, ale na jednym koniu tylko raz. W 

przypadku startu na dwóch koniach do klasyfikacji rozgrywek liczy się lepszy wynik. 

&3 
Zasady klasyfikacji i wyłaniania uczestników finału 

1. Zawodnik w każdym konkursie kwalifikacyjnym zdobywa punkty bonifikacyjne zgodnie 

z wynikiem konkursu. 

2. Tabela tworzona jest na podstawie sumy punktów bonifikacyjnych. Zawodnicy z większą sumą 

punktów zajmują wyższe miejsce. Każdemu zawodnikowi liczą się trzy najlepsze wyniki 

sezonu. W przypadku równej sumy punktów o zajętym miejscu decydują w kolejności: 

pierwszy najlepszy wynik, drugi najlepszy wynik, trzeci najlepszy wynik. Do finału kwalifikuje 

się po ośmiu zawodników w każdej kategorii. W przypadku pozycji ex aequo na miejscu 8,  

do finału kwalifikują się wszyscy, którzy zajęli to miejsce. 

3. Konkursy kwalifikacyjne rozgrywane są na wysokości przeszkód: 

Wielkoponiacy midi – 70 cm 
Wielkoponiacy maxi – 90 cm 
Wielkokonni – 115 cm 

& 4 
Finał 

1. Konkurs finałowy rozgrywany jest na zasadach artykułu 238.2.2 lub 238.2.1. O pozycjach 

w rozgrywkach Wielkopolski Talent Roku decyduje miejsce zajęte w finale. 

2. Konkursy finałowe rozgrywane są na wysokości przeszkód: 

Wielkoponiacy midi – 70 cm 
Wielkoponiacy maxi – 90 cm 
Wielkokonni – 120 cm 

 
& 5 

Kalendarz rozgrywek w sezonie 2022 
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• 23.04.2022 – 1. Kwalifikacja - ZR Jaszkowo 

• 7.05.2022 – 2. Kwalifikacja - ZR Olsza 

• 24.06.2022 – 3. Kwalifikacja - ZR Korpysy 

• 9.07.2022 – 4. Kwalifikacja - ZR Damasławek 

• 20.08.2022 – 5. Kwalifikacja - ZR Baborówko 

• 22.10.2022 – 6. Kwalifikacja - ZR Wolica Kalisz 

• 26.11.2022 – 7. Kwalifikacja - ZR Poznań (Wola) 

• 15.12.2022 – Finał Wielkokonni – Cavaliada Poznań 

• 18.12.2022 – Finał Wielkoponiacy – Cavaliada Poznań 

 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w kalendarzu podczas sezonu. 
 
 
Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 21/Z/2022 Zarządu Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego 
z dnia 15.03.2022 r. 
 
 
 
  


