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Międzyszkolny Zimowy Puchar w Jeździectwie 

Regulamin: 

1. Tytuł konkursu: Międzyszkolny Zimowy Puchar w Jeździectwie. 

2. Zawody Międzyszkolnego Zimowego Pucharu w Jeździectwie, zwanego dalej MZPJ 

organizowane są przez Warszawsko- Mazowiecki Związek Jeździecki z siedzibą na 

ul. Żołny 56 A, 02-815 w Warszawie. 

3. Miejscem rozgrywania MZPJ jest województwo mazowieckie – wybrany przez W-MZJ 

klub jeździecki zarejestrowany w okręgowym związku jeździeckim. Konkurs ma 

zasięg wojewódzki.  

4. Termin MZPJ podawany jest z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem 

i publikowany jest na stronie W-MZJ.(www.wmzj.waw.pl) 

5. MZPJ rozgrywany jest w dwóch konkurencjach: skoki przez przeszkody i ujeżdżenie; 

6. MZPJ jest konkursem 3 etapowym: 2 półfinały i finał. Do finału przystępują 

uczestnicy, którzy ukończyli przynajmniej jeden półfinał. Aby zostać sklasyfikowanym 

należy ukończyć przynajmniej dwa etapy. 

7. W każdej konkurencji przeprowadza się klasyfikację zgodną z kategoriami (wiek 

zawodnika / wzrost konia) Halowego Pucharu Warszawy i Mazowsza; 

8. Zawodnicy startując w MZPJ reprezentują swoją szkołę – niezależnie od 

przynależności klubowej.  

9. Warunki uczestnictwa:  

a. Uczestnikiem MZPJ może być każdy zawodnik spełniający wymogi 

regulaminu; 

b. Uczestnik musi posiadać aktualną legitymację szkolną; 

c. Limit wiekowy startu w MZPJ jest 9-15 lat; 

d. Uczestnik może startować w obu przewidzianych konkurencjach; 

e. Zawodnik musi posiadać ważne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW 

zgodnie z regulaminem sportu DiM publikowanym przez PZJ. 

f. Uczestnik MZPJ musi spełniać wymogi startowe określone w regulaminie 

MWIM/HPWiM dla danej kategorii wiekowej.  

g. Zawodnik musi posiadać zgodę rodziców / opiekunów prawnych na udział w 

MZPJ.  
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10. Udział w klasyfikacji MZPJ jest bezpłatny.  

11. MZPJ odbywa się zgodnie z regulaminem HPWIM w jeździectwie. 

12. Zasady punktacji:  

a. Zawodnik za zdobyte miejsca otrzymuje punkty zgodnie z poniższą tabelą:  

Miejsce Punktacja 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 

 

b. W MZPJ przeprowadzona zostanie także klasyfikacja szkół na podstawie 

sumy punktów zdobytych indywidualnie przez zawodników.  

c. Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach i kategoriach oraz 

klasyfikacja szkół zostanie opublikowana na stronie www.wmzj.waw.pl oraz 

przesłana do Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

d. Laureaci – zdobywcy miejsc 1-3 dostaną pamiątkowe dyplomy. Informacja o 

laureatach zostanie przesłana do szkoły uczestnika.  

e. Zwycięska szkoła otrzyma pamiątkowy przechodni puchar i tytuł najbardziej 

jeździeckiej szkoły na Mazowszu.  

f. Klasyfikację MZPJ przeprowadza W-MZJ.  

 

http://www.wmzj.waw.pl/

