
 

 

  

   

Regulamin rozgrywania Mistrzostw Warszawy i Mazowsza  

oraz Halowego Pucharu Warszawy i Mazowsza  

konkurecja A – ujeżdżenie 

 

Zatwierdzone przez Zarząd W-MZJ 25.01.2021 r. Obowiązuje od dnia 25.01.2021 r. 

   

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.     

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.   

   

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

      

Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza (MWiM) oraz Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza 

(HPWiM) rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ w ujeżdżeniu i zapisami 

niniejszego regulaminu. Zawody rozgrywane są w formule trzydniowej i składają się z dwóch 

konkursów półfinałowych i finału, lub w formule dwudniowej i składają się z jednego 

konkursu półfinałowego i finału (konkurs półfinałowy wg programu drugiego dnia zawodów 

trzydniowych). W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH LUB INNEJ 

SIŁY WYŻSZEJ, DLA DOBRA UKOŃCZENIA MISTRZOSTW, PO UZYSKANIU 

AKCEPTACJI RADY TRENERÓW I ZARZĄDU W-MZJ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY 

WARUNKÓW ROZEGRANIA MISTRZOSTW. Zawodnicy spoza terenu działania 

Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego nie mogą być klasyfikowani 

w Mistrzostwach i Pucharze.   

   

Art. 2. KATEGORIE ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA   

   

1. Zawodnik może startować jednocześnie w dwóch kategoriach MWiM i HPWiM (na 

różnych koniach), zachowując warunki startu w odpowiednich lub wyższych 

kategoriach niż wynikałoby to z wieku zawodnika oraz zachowując limit startów 

zależny od wieku zawodnika.    

   

2. Koń/kuc ma prawo startu w jednej kategorii wiekowej.    

a. W przypadku kat. Młodzika, kuc może startować pod dwoma zawodnikami.   

   

3. KATEGORIA KUCE:   

MŁODZICY - zawodnicy w wieku 9-12 lat    

    JUNIORZY MŁODSI – zawodnicy w wieku 12-15 lat   

JUNIORZY - zawodnicy w wieku 12-16 lat    



 

 

   

4. KATEGORIA KONIE:   

JUNIORZY MŁODSI – zawodnicy w wieku 12-15 lat   

JUNIORZY – zawodnicy w wieku 12-18 lat   

MŁODZI JEŹDŹCY – zawodnicy w wieku 18 – 21 lat   

SENIORZY – zawodnicy powyżej 18 lat   

   

KONKURSY DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WIEKOWYCH 

HPWiM-A ORAZ MWiM-A 

   

Czworobok   Kategoria wiekowa   
I   

półfinał  

II   

półfinał   FINAŁ   

  KUCE       

20m x 40m   - MŁODZICY   L-6RK   L-1RK   L-2RK   

20m x 40m  - JUNIORZY MŁODSI  P-6   P-3   P-4   

20m x 60m   - JUNIORZY   N-1   N-2   N-7K   

  KONIE       

20m x 60m   - JUNIORZY MŁODSI   D-1   D-2   D-3   

20m x 60m   - JUNIORZY   N-4   D-4   N-5   

20m x 60m   - MŁODZI JEŹDŹCY   N-5   N-6   N-7   

20m x 60m   - SENIORZY   C-1   C-2   C-4   

 

5. Podczas MWiM i HPWiM organizator dodatkowo może zorganizować Puchar 

Mazowsza  

Amatorów i Halowy Puchar Mazowsza Amatorów w klasie L i P. Puchar Mazowsza 

oraz Halowy Puchar Mazowsza Amatorów rozgrywany jest w ramach zawodów 

towarzyskich. W Pucharze Mazowsza Amatorów i Halowym Pucharze Mazowsza 

Amatorów nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe dla osób startujących na 

dużych koniach. Wprowadza się podział na kategorie kuców i dużych koni.  

W kategorii kuców startować mogą startować zawodnicy w wieku do 16 roku życia, 

a kuce muszą posiadać certyfikat wzrostu. 



 

 

   

a. Zgodnie z przepisami PZJ na kucu może startować jedynie osoba do 16 roku 

życia włącznie.    

b. Amatorem jest osoba posiadająca licencję A(w) oraz nieposiadająca 

Srebrnej Odznaki Jeździeckiej. 

c. W rundzie L rozgrywa się programy L-1, L-2, L-3 na czworoboku 20 x 60 m.  

d. W rundzie P rozgrywa się programy P-1, P-2, P-4 na czworoboku 20 x 60 m.     

   

6. Podczas MWiM i HPWiM organizator dodatkowo może zorganizować Puchar 

Mazowsza i Halowy Puchar Mazowsza Małej Rundy i Dużej Rundy.    

   

a. W Małej Rundzie obowiązują programy CC-4, CC-5, CC-7.   

b. W Dużej Rundzie obowiązują programy CS-1 i CS-5. 

   

Art. 3. ZASADY ROZGRYWANIA I KLASYFIKACJI   

   

1. Zawodnik może startować w jednej kategorii na dwóch koniach, z tym, że przed 

rozpoczęciem konkursu finałowego musi wskazać konia, na którym startuje w finale.   

   

a. Do punktacji MWiM i HPWiM zalicza się wynik konia wyżej sklasyfikowanego 

w danym konkursie.   

    

2. W MWiM i HPWiM sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 

dwa konkursy.   

   

3. Kolejność startu w półfinałach jest losowa losowana zgodnie z art. 7.1 i 7.3 

Regulaminu A PZJ.  

   

4. Miejsca w klasyfikacji końcowej będą ustalone wg liczby punktów procentowych 

zgromadzonych we wszystkich konkursach MWiM i HPWiM danej kategorii 

wiekowej. W przypadku równej liczby punktów procentowych uzyskanych przez 

zawodników (dot. miejsc medalowych) o kolejności decyduje lepszy wynik 

procentowy w finale, a następnie w II półfinale.    

   



 

 

Art. 4. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE   

   

1. Na MWiM oraz HPWiM w miejscu rozgrywania zawodów na 24 godziny przed 

planowanym rozpoczęciem zawodów, jak również w czasie trwania całych zawodów 

prawo dosiadania koni, pod groźbą dyskwalifikacji, mają tylko zawodnicy startujący 

na tych koniach.   

   

2. Zawodnicy biorący udział we wszystkich konkursach MWiM oraz HPWiM mogą 

startować z batem oraz mogą startować bez ostróg.   

3. Młodzicy na kucach w konkursach na styl mogą startować z wypinaczami. 

   

Art. 5. NAGRODY   

   

1. Do dekoracji zaproszeni są wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli MWiM i HPWiM bez 

względu na uzyskany wynik. Puchary oraz medale przeznaczone są dla 

zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca I-III).   

   

a. Prawo do tytułów mistrzowskich, medali i pucharów mają zawodnicy, którzy 

w konkursach półfinałowych i finałowych MWiM lub HPWiM uzyskali wynik 

procentowy minimum 165%. W przypadku rozgrywania MWiM oraz 

HPWiM w formule dwudniowej minimalny wynik procentowy ustalony 

zostaje na poziomie 110 %.   

   


