
  

 

REGULAMIN ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POMORZA 

ZACHODNIEGO W WKKW W ROKU 2022  

 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą zarządu 

Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego w dniu 29/07/2022 .  

Mistrzostwa Pomorza Zachodniego 2020 w WKKW zostaną rozegrane dla zawodników 

z Regionu Zachodniopomorskiego . 

2. Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w WKKW rozegrane zostaną zgodnie z: 

• Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego  

• Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego  

• Regulaminem rozgrywania zawodów krajowych w WKKW Polskiego Związku 

Jeździeckiego 

• Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

• Przepisami międzynarodowymi WKKW FEI  

•  Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

• Zapisami niniejszego regulaminu.  

3. Zawody rozgrywane są w formule dwudniowej. 

 

II.  MIEJSCE, DATA I ORGANIZATOR MISTRZOSTW  
 

1. Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w WKKW rozegrane zostaną w dniach 13-14 

sierpnia 2022 roku w  Kwiekach .  

2. Zawody zostaną rozegrane w formule: ZK (CNC) 2*, 1*, CNC- 100,CNC-80 

zgodnie z propozycjami zawodów, które zostaną opublikowane na stronie 

internetowej PZJ i ZZJ po ich zatwierdzeniu przez Polski Związek Jeździecki.  

3. Organizatorem zawodów będzie Pomorska Liga Jeździecka. 

 

1. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 



2. W Mistrzostwach Pomorza Zachodniego zostaną sklasyfikowani zawodnicy 

zarejestrowani w wojewódzkim (okręgowym) związku jeździeckim, którzy mają 

minimum licencję regionalną. Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania jest 

ukończenie zawodów. 

3. Zawodnik może startować w wyższej kategorii niż wynika to z wieku zawodnika, 

pod warunkiem, że z danym koniem (kucem) uzyskał kwalifikację do danej 

klasy.  

4. Zawodnik może wystartować w tej samej klasie na dwóch koniach, przy czym 

przed przystąpieniem do ostatniej próby musi wskazać konia, na którym będzie 

klasyfikowany w Mistrzostwach Pomorza Zachodniego. 

 

III. IV. KATEGORIE OTWARTYCH MISTRZOSTW POMORZA ZACHODNIEGO 
 

KATEGORIA MŁODZIK 

Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w WKKW w kategorii Młodzik – zawodnicy w wieku  

11-13 lat na kucach i dużych koniach – rozegrane będą w klasie  CNC 80 

 

KATEGORIA JUNIOR MŁODSZY NA KUCU 

Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w WKKW w kategorii Junior Młodszy na Kucu - 

zawodnicy w wieku od 12-15 lat na kucach o wzroście do 148 cm - rozegrane będą 

w klasie CNC 80. 

 

KATEGORIA JUNIOR MŁODSZY NA DUŻYM KONIU 

Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w WKKW w kategorii Junior Młodszy na dużym 

koniu – zawodnicy w wieku 12-15 lat – rozegrane zostaną w klasie CNC 100. 

 

KATEGORIA JUNIOR 

Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w WKKW w kategorii Junior – zawodnicy w wieku 

14-18 lat – rozegrane zostaną w klasie CNC 1* 

 

KATEGORIA MŁODY JEŹDZIEC/ SENIOR 

1. Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w WKKW w kategorii łączonej Młody Jeździec  

i Senior – zawodnicy  w wieku od 18 lat – rozegrane zostaną w klasie CNC 2* 

 

 

 

 

 



IV. ZGŁOSZENIE ZAWODNIKA 

 
Zapisanie zawodnika do  Pomorza Zachodniego  w WKKW z podaniem kategorii 

mistrzostw, w której zawodnik zamierza wystartować, następuje poprzez zgłoszenia 

w panelu zawodykonne.com w terminie podanym w Propozycjach. 

 

V. TYTUŁY, TROFEA I NAGRODY  
 

1. Do dekoracji zaproszeni są wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli Mistrzostwa 

Pomorza Zachodniego bez względu na wynik.  

2. Tytuł mistrza Mistrzostw Pomorza Zachodniego 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. 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.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.  Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Zachodniopomorskiego Związku 

Jeździeckiego uchwałą z dnia 29/07/2022. 

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie 

internetowej ZZJ. 

 


