
Regulamin rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia w ujeżdżeniu : 
  

1. W Mistrzostwach Podkarpacia mogą startować tylko zawodnicy zarejestrowani w PdkZJ.  
2. Wszystkich zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ i PdkZJ. 
3. Mistrzostwa w danej kategorii wiekowej odbędą się pod warunkiem zgłoszenia w regulaminowym terminie (10 dni 

przed zawodami) i ostatecznego uczestnictwa co najmniej 3 zawodników. 
4. Zgłoszenia do startu należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów.  
5. Medale zostają rozdane bez względu na liczbę osób, które ukończyły Mistrzostwa. 
6. W zgłoszeniu musi być podany rok urodzenia konia i zawodnika.  
7. Młodzik, Junior Młodszy, Junior w danym roku kalendarzowym może wybrać kategorię wiekową lub o jedną wyżej, ale 

startować może tylko w jednej z tych kategorii wiekowych.  
8. Istnieje jedna kategoria Junior/Mł. Jeździec 
9. W Mistrzostwach dozwolony jest udział na dwóch koniach w konkursach półfinałowych, w finale na jednym koniu. 
10. Kolejność startu par jest losowana każdego dnia. Zawodnicy startujący na dwóch koniach mają prawo wyboru koni, na 

których startują jako pierwsi.  
11. W miejscu rozgrywania zawodów na 24 godz. przed planowanym terminem rozpoczęcia konkursów jak również w 

czasie trwania całych zawodów prawo dosiadania koni pod groźbą dyskwalifikacji mają tylko zawodnicy startujący na 
tych koniach. 

12. Programy nie mogą być czytane.   
13. Zawodnicy mogą startować z batem o max. długości 120 cm.  
14. Dopuszcza się jazdę bez ostróg. 
15. Ubiór jeźdźca i rzędy koni według przepisów w ujeżdżeniu. 
16. Zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie konkursy Mistrzostw swojej kategorii  są klasyfikowani według kolejności 

zdobytej sumy punktów procentowych. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch zawodników ( 
dotyczy trzech pierwszych miejsc) o kolejności decyduje lepszy wynik w finale, następnie w II półfinale.   

 
 
Kategorie wiekowe Mistrzostw Podkarpacia/zasady rozgrywania konkursów mistrzowskich: 
 
Młodzik (9-13 lat): 
 I półfinał:  KL. L-6R 
 II półfinał: KL. L-6R 
 Finał:  KL. L1 

  
Junior Młodszy (12-15 lat): 

 I półfinał:  Kl. L1  
 II półfinał: Kl. L2  
 Finał:  Kl. L3 

 

Junior/Mł. Jeździec (14-18 lat/16-21): 

 I półfinał:  Kl. P1 
 II półfinał: Kl. P2 
 Finał:  Kl. P3 

 

Senior ( od 18 lat): 

 I półfinał:  KL. N4 
 II półfinał: KL. N5 
 Finał:  KL. N6 

 

 

 


