Projekt
Stylowy jeździec sezonu otwartego Zachodniopomorskiego
Związku Jeździeckiego w 2020 roku.
Cel projektu : poprawa wyszkolenia technicznego zawodników ZZJ .
Uczestnicy: zawodnicy zarejestrowani w ZZJ - zrzeszeni w klubach oraz BPK. W projekcie
mają prawo startu zawodnicy niezarejestrowani, jednak ich wynik nie będzie brany pod
uwagę w klasyfikacji końcowej.
Kategorie wiekowe: Młodzik na kucach i Junior Młodszy na koniach i kucach zgodnie
z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych w kategorii Dzieci i Młodzieży
w skokach przez przeszkody zatwierdzony uchwałą Zarządu nr U/2764/2/Z/2020 z dnia
03.02.2020 Obowiązuje od dnia 11 lutego 2020 roku.
Klasyfikacja: do klasyfikacji końcowej zawodnik musi ukończyć minimum 5 różnych
konkursów na styl jeźdźca (zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych
w skokach przez wersja przeszkody 1.8.4 2020) podczas rozgrywanych zawodów
regionalnych na terenie województwa Zachodniopomorskiego oraz brać udział w finale
projektu.
Zawodnik ma prawo przejazdu na maksymalnie dwóch koniach. W przypadku startów
w projekcie na dwóch koniach podczas jednych zawodów do wyniku końcowego
zaliczany będzie najlepszy wynik na jednym koniu .
Zawodnik ma prawo dwukrotnego startu na jednym koniu- KONIE i KUCE w wybranych
wysokościach podczas jednych zawodów. Do klasyfikacji zaliczany jest wynik lepszego
przejazdu.
Finał projektu odbędzie się w dniu 05.09.2020 w Modrzewiu. W ramach finału odbędzie
się konkurs półfinałowy i finałowy, a uzyskane przez zawodnika punkty pomnożone
zostaną przez przelicznik 0,5.
Po zakończeniu przejazdów finałowych, punktacja zawodników biorących udział w projekcie
zostanie przeliczona i zostanie wyłoniony zwycięzca projektu Stylowy Jeździec ZZJ
w kategorii Młodzik i Junior Młodszy.
Wynikiem końcowym będzie suma 5 najlepszych przejazdów eliminacyjnych i konkursów
finałowych. W przypadku równej ilości punktów zawodnicy zostaną sklasyfikowani ex aequo

Warunki techniczne konkursów eliminacyjnych zgodne z parametrami konkursu na styl
jeźdźca w Regulaminie Rozgrywania Zawodów Krajowych w skokach przez wersja
przeszkody 1.8.4 2020.
Duże Konie
Tempo 350 m / min,
Wysokość przeszkód 100 cm
Kuce
Tempo 325 m / min
Wysokość przeszkód do wyboru przez zawodnika – 60, 70, 80, 90
Liczba przeszkód 10, w tym dwa podwójne szeregi
Liczba skoków 12
Warunki techniczne konkursów finałowych, zgodne z parametrami konkursów
półfinałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2020:
Duże Konie
Tempo 350 m / min,
Wysokość przeszkód 100 cm
Kuce
Tempo 325 m / min
Wysokość przeszkód do wyboru przez zawodnika – 60, 70, 80, 90
Liczba przeszkód 10-11, w tym dwa podwójne szeregi
Liczba skoków 12-13
Dla uczestników eliminacji przewidziano flot’s do 5 piątego miejsca.
Dla finalistów projektu przewidziano: flot’s, puchary, derkę zwycięzcy oraz nagrody
rzeczowe do 5-go miejsca.
Zawodnik w wieku 12 lat może wystartować tylko w jednej kategorii wiekowej( Młodzik
lub Junior Młodszy ).
Styl przejazdu Zawodników w projekcie może być sędziowany przez uznany autorytet
jeździecki, np. trener , zawodnik z I klasą jeździecką.
Osobą odpowiedzialną za ranking jest Sylwia Barbarska.
Projekt zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 27/06/2020 z dnia 06.06.2020r.

