
 

  

                                     

Regulamin rozgrywania    

Mistrzostw Warszawy i Mazowsza    

oraz    

Halowego Pucharu Warszawy i Mazowsza    

W skokach przez przeszkody    

Obowiązuje od dnia 9.01.2020 (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).  

Prosimy wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o 

przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest 

najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach 

konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym 

celom np. komercyjnym.    

  

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM   

   

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia 

musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod 

treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.   

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w 

zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków 

nadużywania pomocy.   

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na 

teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich 

bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.   

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu 

zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy 

to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, 

spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.   
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V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie 

jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących 

wszelkich aspektów współpracy z koniem.   

      

1. Postanowienia ogólne    

   

MWiM-B oraz HPWiM-B rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ oraz 

zapisami niniejszego regulaminu dla zawodników z klubów jeździeckich będących członkami 

W-MZJ lub w przypadku zawodników bez przynależności klubowej z licencją WMZJ lub PZJ 

(BPK MAZ). W przypadku amatorów nieposiadających licencji decyduje miejsce 

zamieszkania.  Zawodnicy spoza Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego mogą 

uczestniczyć w zawodach, ale nie zostaną ujęci w klasyfikacji końcowej Mistrzostw i Pucharu 

(w przypadku ich startu w konkursach zaliczanych do klasyfikacji Mistrzostw/Pucharu 

organizator może podawać osobną klasyfikację samego konkursu i organizować ceremonię 

dekoracji, przy czym musi to być zapisane w Propozycjach zawodów).   

   

2. Kategorie oraz warunki uczestnictwa   

   

Kategoria   

Mistrzostw/Pucharu   

Wiek zawodnika   Licencja minimum   

Kuce grupa A0 9-11 lat lub zgodnie z reg 

PZJ 
Wstępna 

Kuce grupa A1   9-12 lat  lub zgodnie z reg 

PZJ  
Wstępna    

Kuce grupa A2   9-12 lat  lub zgodnie z reg 

PZJ 
Wstępna   

Kuce grupa C   11-16 lat  lub zgodnie z reg 

PZJ 
Wstępna    

Kuce grupa D   12-16 lat  lub zgodnie z reg 

PZJ 
Wstępna   

Małe Konie grupa E   
12-21 lat  lub zgodnie z reg 

PZJ  

III   

Dzieci II   11-14 lat  lub zgodnie z reg 

PZJ 
Wstępna   

Dzieci I   12-14 lat  lub zgodnie z reg 

PZJ 

III   

Amator Open Duże Konie Od 11 lat Wyłącznie wstępna lub brak   

Amator Młodszy 9-16 lat na kucu 

11 – 16 lat na dużym koniu 
Wyłącznie wstępna lub brak   
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Junior Młodszy na DK   12-15 lat   III    

Zawodnik z III licencją   od 11 lat   Wyłącznie III   

Junior   14 – 18   III   

Młody Jeździec   16 – 21   III   

Senior   - II   

  

  

2.1. Zawodnik może startować w maksymalnie dwóch kategoriach (na innych koniach) 

zachowując warunki uczestnictwa w poszczególnych kategoriach oraz limit startów 

odpowiedni do wieku zawodnika. W przypadku rozgrywania MWiM KiMK (Kuce i Małe 

Konie) + Amatorzy w innym terminie niż pozostałe kategorie zawodnik może startować w 

każdej imprezie w dwóch kategoriach.   

Na pisemny wniosek zawodnika (w przypadku zawodników niepełnoletnich opiekuna 

prawnego), złożony minimum 7 dni przed rozpoczęciem zawodów, w uzasadnionych 

przypadkach - potwierdzonych posiadaną aktualną klasą sportową - Rada Trenerów W-MZJ 

może wyrazić zgodę na start zawodnika maksymalnie o dwie kategorie wiekowe wyższej niż 

w powyższej tabeli przekazując pisemną zgodę do organizatora zawodów.  

   

2.2. W przypadku rozgrywania MWiM KiMK + Amatorzy w innym terminie niż pozostałe 

kategorie zawodnik może startować w obu imprezach na tym samym/ych koniu/ach, na 

warunkach określonych w Propozycjach zawodów. Kuc i mały koń startujący w MWiM lub 

HPWiM startuje w konkursach dużych koni na warunkach przewidzianych dla dużych koni, nie 

przysługuje mu zmiana odległości dostosowująca je dla wzrostu kuca/małego konia.    

   

2.3 W przypadku rozgrywania równocześnie zawodów regionalnych podczas MWiM lub 

HPWiM, koń zgłoszony do MWiM lub HPWiM ma prawo startu tylko w tej imprezie (nie ma 

prawa startu w zawodach regionalnych). Koń, na którym zawodnik nie startuje w finale ma 

prawo startu w dniu finału w zawodach regionalnych.  

 

2.4 We wszystkich kategoriach kuców i małych koni obowiązuje certyfikat wzrostu kuca/ 

małego konia zgodnie z przepisami PZJ. 

 

3. Zasady rozgrywania i klasyfikacji    

3.1. Zawodnik może startować w jednej kategorii na dwóch koniach z tym, że po zakończeniu 

konkursów półfinałowych musi wskazać konia startującego w finale. Na drugim koniu może w 

dniu finału startować w konkursie dodatkowym lub ewentualnie w konkursie finałowym w 

specjalnej serii B poza klasyfikacją Mistrzostw/Pucharu.    
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3.2. Zawody mogą być rozgrywane w formule dwudniowej - dwa półfinały oraz finał (w 

przypadku takich możliwości organizacyjno-czasowych może być organizowany również, jako 

dwunawrotowy), zgodnie z Tabelami I-IV. Zawody w formule trzydniowej – dwa półfinały 

oraz dwunawrotowy finał mogą być rozegrane podczas HPWiM i MWiM. W przypadku 

zdarzenia losowego lub siły wyższej w zawodach rozgrywanych w formule dwudniowej na 

podstawie decyzji Komisji Sędziowskiej jest możliwe rozegranie jednego półfinału i 

dwunawrotowego finału lub dwóch półfinałów i finału jako konkurs zwykły z rozgrywką.  

 

3.3 W kategorii Amator młodszy przeprowadzana jest jedna, wspólna klasyfikacja dla kuców i 

dużych koni. 

 

3.4 Nie ma możliwości zmiany czasu pomiędzy sygnałem startu a przekroczeniem linii startu z 

45 sekund na 30 sekund. 

  

3.4. Kolejność startów:    

  

3.4.1. I półfinał wg losowania.* 

   

3.4.2. II półfinał:  * 

- w przypadku I półfinału „dokładności” w formule trzydniowej w odwrotnej kolejności do 

miejsc zajętych w I półfinale (w przypadku miejsc ex aequo według wylosowanej kolejności  

w I półfinale) a w formule dwudniowej w takiej samej kolejności jak w I półfinale,   

- w przypadku I półfinału „zwykłego” - w odwrotnej kolejności do miejsc zajętych w I 

półfinale.     

*Drugie konie zawodników zostają umieszczone na końcu listy w kolejności zgodniej z 

kolejnością pierwszych koni. 

   

3.4.3. I nawrót finału lub finał – w odwrotnej kolejności do miejsc zajmowanych po 

półfinałach (przy równej ilości punktów decyduje wynik II półfinału).  Warunkiem startu jest 

ukończenie minimum jednego półfinału.    

   

3.4.4. II nawrót finału – wg Propozycji zawodów, przy czym minimum 10 najlepszych 

zawodników (+ zawodnicy w wynikiem punktowym równym wynikowi 10 miejsca) - w 

odwrotnej kolejności do miejsc zajmowanych po I nawrocie finału (przy równej ilości punktów 

decyduje wynik I nawrotu).   

Warunkiem startu jest ukończenie minimum jednego półfinału i I nawrotu finału.    

    

3.5.  Klasyfikacja Mistrzostw/Pucharu:    

  

3.5.1. Dopuszczalna liczba wyłamań w półfinałach i finałach, jest zgodna z regulacjami PZJ 

dotyczącymi zawodów regionalnych.    
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3.5.2 W przypadku eliminacji/rezygnacji w półfinale zawodnik otrzymuje ilość punktów 

karnych równą najgorszemu wynikowi punktowemu liczonemu do klasyfikacji w danym 

półfinale + 10 pkt.    

  

3.5.3 W przypadku osiągnięcia jednakowych wyników przez zawodników na miejscach I-III, 

należy przeprowadzić rozgrywkę na zasadach konkursu zwykłego. Przeszkody w rozgrywce 

nie będą podwyższane.    

Pozostali uczestnicy z jednakowymi wynikami sklasyfikowani będą:    

- w przypadku finału dwunawrotowego: wg wyniku przejazdu II nawrotu (wynik, czas), a w 

dalszej kolejności I nawrotu (wynik, czas),   

- w przypadku finału jednonawrotowego: wg wyniku w finale (wynik, czas).   

   

3.5.4 Półfinały są konkursami bez rozgrywek.  

  

3.5.5 Zawodnicy są klasyfikowani wg sumy punktów karnych zgromadzonych w konkursach 

półfinałowych i finale z zachowaniem zasad klasyfikacji w przypadku rozgrywki 

opisanej w pkt 3.4.3. Klasyfikuje się tylko zawodników, którzy ukończyli minimum 

jeden półfinał i I nawrotu finału.  

  

3.5.6 Na terenie zawodów obowiązują numery identyfikacyjne dla koni.  

  

  

  

Tabela I. Mistrzostwa WiM oraz Halowy Puchar WiM rozgrywane w formule 

dwudniowej    

   

Kategoria   I Półfinał   

Dokładności lub 

Zwykły   

II Półfinał Zwykły  Finał   

Dwunawrotowy  

Zwykły/Zwykły  

Kuce grupa A0 50 cm 50 cm 55/55 cm 

Kuce grupa A1   60 cm   65 cm   65/65 cm    

Kuce grupa A2   70 cm   75 cm   75/80 cm   

Kuce grupa C   80 cm   85 cm   90/90 cm    

Kuce grupa D   90 cm   100 cm   100/105 cm    

Małe Konie grupa E   100 cm   105 cm   110/115 cm    
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Dzieci II   90 cm   95 cm   95/100 cm    

Dzieci I   105 cm   110 cm   110/115 cm    

Amator   90 cm   95 cm   95/100 cm    

Amator Młodszy 65 cm bez szeregów 70 cm bez szeregów 70/70 cm bez szeregów 

Junior Młodszy na DK   100 cm   105 cm   105/110 cm    

Zawodnik z III licencją   100 cm   105 cm   110/110 cm    

Junior   110 cm   115 cm   120 cm/120 cm    

Młody Jeździec   115 cm   120 cm   125 cm/125 cm   

Senior   125 cm   130 cm   130/130 cm – HPWiM  

130/135 cm - MWiM  

  

Tabela II. Mistrzostwa WiM oraz Halowy Puchar WiM rozgrywane w formule 

trzydniowej    

   

Kategoria   I Półfinał   

Dokładności lub 

Zwykły   

II Półfinał Zwykły  Finał   

Dwunawrotowy   

Zwykły/Zwykły   

Kuce grupa A0 50 cm 50 cm 55/55 cm 

Kuce grupa A1   60 cm   60 cm   65/65 cm    

Kuce grupa A2   70 cm   75 cm   75/80 cm   

Kuce grupa C   80 cm   85 cm   85/90 cm   

Kuce grupa D   90 cm   100 cm   100/105 cm    

Małe Konie grupa E   100 cm   105 cm   110/115 cm    

Dzieci II   90 cm   95 cm   95/100 cm    

Dzieci I   105 cm   110 cm   110/115 cm    

Amator   90cm   95 cm   95/100 cm    

Amator  Młodszy 65 cm bez szeregów 70 cm bez szeregów 70/70 cm bez szeregów 
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Junior Młodszy na DK   100 cm   105 cm   105/110 cm    

Zawodnik z III licencją   100 cm   105 cm   110/110 cm    

Junior   110 cm   115 cm   115/120 cm    

Młody Jeździec   110 cm   120 cm   120/125 cm    

Senior   125 cm   130 cm   130/130 cm – HPWiM  

130/135 cm - MWiM  

  

Regulamin zatwierdzony Uchwałą zarządu W-MZJ z dnia 09.01.2020 r.  


