
 
REGULAMIN 

Otwartych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza  
we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego 

w roku 2019  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą zarządu Warszawsko-Mazowieckiego 
Związku Jeździeckiego w dniu 30/07/2019 . Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 2019 w WKKW 
zostaną rozegrane w formule otwartej  dla zawodników z Regionu II PZJ ( woj. Podlaskie, lubelski, 
łódzkie, mazowieckie ). 
2. Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w WKKW rozegrane zostaną zgodnie ze: 

• Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego 
• Przepisami PZJ WKKW 2019 – zatwierdzone uchwałą zarządu PZJ nr U/2768/3/Z/2019 z 

dnia 23.03.2019 
• Regulaminem rozgrywania zawodów krajowych w WKKW 2019 PZJ – wersja 06.05.2019. 
• Przepisami weterynaryjnymi  Polskiego Związku Jeździeckiego 
• Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego 
• Regulaminem Otwartej Ligi Mazowsza WKKW na rok 2019 
• Zapisami niniejszego regulaminu. 

3.  Obszar Regionu II, o których mowa w ust. 1 określa Art. 7 pkt 1 Przepisów Ogólnych PZJ i w 
jego skład wchodzą województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. 

4.  Zawody rozgrywane są w formule dwu lub trzydniowej. Kolejność startów jest losowana. 
  

II. MIEJSCE, DATA I ORGANIZATOR MISTRZOSTW 

1. Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w WKKW rozegrane zostaną w dniach 16-18 
sierpnia 2019 roku w Stajni Hodowlano Sportowej „Grobice” w Grobicach na Mazowszu. 

2. Zawody zostaną rozegrane w formule: ZK (CNC) 2*, 1*, L, LL-85  zgodnie z propozycjami 
zawodów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej PZJ i WMZJ po ich 
zatwierdzeniu przez Polski Związek Jeździecki. 

3. Organizatorem zawodów będzie Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki „Grobice” w 
Grobicach. 

   



III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Otwartych Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza zostaną sklasyfikowani zawodnicy 
zarejestrowani w wojewódzkich (okręgowych) związkach jeździeckich, którzy mają 
minimum licencję regionalną oraz w kategorii amatorów również jeźdźcy niezarejestrowani 
zamieszkujący na terenie województwa: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i 
podlaskiego. Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania jest ukończenie zawodów. 

2.  Zawodnik (z wyjątkiem kategorii „amator”) może startować jednocześnie w różnych 
kategoriach mistrzostw na różnych koniach i kucach, zachowując warunki startu w 
poszczególnych lub wyższych kategoriach niż wynikałoby to z wieku zawodnika pod 
warunkiem, że z danym koniem (kucem) uzyskał kwalifikację do danej klasy.  Na przykład: 
junior może rywalizować na jednym koniu w klasie juniorów (klasa ZK1*), a na innym - w 
kategorii seniorów (ZK2*) oraz zawodnik na kucu może rywalizować w kategoriach innych 
niż w kategorii – kuce. 

3. Junior młodszy oraz junior, który wystartował roku 2019 w klasie wyższej, nie może w roku 
następnym rywalizować na tym samym koniu w mistrzostwach regionu lub województwa w 
kategorii niższej niż w roku 2019. 

4. Zawodnik może wystartować w tej samej klasie na dwóch koniach, przy czym przed 
przystą-pieniem do ostatniej próby musi wskazać konia, na którym będzie klasyfikowany w 
Otwartych Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza. 

5.  Amatorem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zawodnik, który przed przystąpieniem 
do Mistrzostw nie startował w zawodach WKKW w klasie L lub wyższej oraz taki, który nie 
ma III lub wyższej klasy sportowej w ujeżdżeniu lub skokach. 

IV. KATEGORIE OTWARTYCH MISTRZOSTW WARSZAWY I MAZOWSZA 

KATEGORIA KUCE 

1. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w WKKW w kategorii KUCÓW - zawodnicy w wieku 
do 12-16 lat na kucach o wzroście do 148 cm - rozegrane będą w klasie LL-85.  

KATEGORIA KONIE: 

2. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w WKKW młodzików w kategorii koni – zawodnicy w 
wieku 11-13 lat – rozegrane będą w klasie LL-85; 

3. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w WKKW juniorów młodszych w kategorii koni – 
zawodnicy w wieku 12-15 lat - rozegrane będą w klasie L 

4. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w WKKW juniorów – zawodnicy w wieku 14-18 lat - 
rozegrane będą w klasie ZK 1*; 

5. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w WKKW seniorów – zawodnicy w wieku od 18 lat - 



rozegrane będą w kategorii ZK 2* . 

KATEGORIA AMATORZY: 

6. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w WKKW amatorów zostaną rozegrane na kucach i 
koniach wśród zawodników bez ograniczeń wiekowych, spełniających wymagania  punktu III.5. 
niniejszego regulaminu – w klasie LL-85. 

V.  ZGŁOSZENIE ZAWODNIKA 

1. Zapisanie zawodnika do Otwartych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w WKKW z podaniem 
kategorii mistrzostw, w której zawodnik zamierza wystartować, następuje poprzez przesłanie 
zgłoszenia na oficjalnym druku  PZJ w terminie podanym w Propozycjach lub poprzez oznaczenie 
w zgłoszeniu zawodnika i konia na wskazanej przez organizatora platformie zgłoszeniowej. 
  

VI. TYTUŁY, TROFEA I NAGRODY 

1. Do dekoracji zaproszeni są wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli Mistrzostwa 
Warszawy 
 i Mazowsza bez względu na wynik. 

2. Tytuł mistrza Otwartych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza przysługuje zawodnikowi, 
który zajął pierwsze miejsce a tytuły wicemistrza i II wicemistrza przysługują 
zawodnikom, którzy zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce w kategorii mistrzostw.  

3. Zwycięzcy poszczególnych kategorii oraz zawodnicy, którzy zajęli miejsce II i III otrzymują 
puchary i medale.  Flots dla wszystkich zawodników, którzy wystąpili do dekoracji. 

4. W mistrzostwach nie są przewidziane nagrody finansowe i rzeczowe inne niż za miejsce zajęte 
w odpowiednim konkursie krajowym CNC, w wyniku którego wyłoniono zwycięzców kategorii 
określone w propozycjach zatwierdzonych przez PZJ. 

  
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Związku 
Jeździeckiego uchwałą z dnia 30/07/2019 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej PZJ i WMZJ.   


