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REGULAMIN ROZGRYWANIA MISTRZOSTW REGIONU 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY W ROKU 2022 

 

A. Postanowienia ogólne 

1. W Mistrzostwach Regionu mogą brać udział zawodnicy i konie zarejestrowane 

w Zachodniopomorskim Związku Jeździeckim lub PZJ ale reprezentujący Województwo 

Zachodniopomorskie i posiadający - aktualną licencję.  

2. Mistrzostwa Regionu rozgrywane są w następujących kategoriach wiekowych, przy 

minimalnej ilości 3 zawodników zgłoszonych w każdej kategorii wiekowej*: 

1) MŁODZICY (MŁ) od 8 do 12 lat, tylko na kucach 

2) JUNIORZY MŁODSI (JM) od 12 do 15 lat w dwóch grupach: 

• na kucach, 

• na dużych koniach. 

3) JUNIORZY (J) od 14 do 18 lat 

4) SENIORZY (S) od 18 lat , MŁODY JEŹDZIEC (MJ) od 16 do 21 lat 

5) OPEN od 22 lat 

*wiek zawodnika określa się zgodnie z kalendarzowym rokiem urodzenia. 

3. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję regionalną lub ogólnopolską. 

Zawodnicy, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich i ubezpieczenia– nie mają 

prawa startu w Mistrzostwach. 

4. Sędzia Główny ma prawo zmienić podane poniżej warunki rozgrywania konkursów, 

stosownie do warunków panujących w dniu rozgrywania zawodów. 
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5. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane 

przez Sędziego Głównego zawodów, zgodnie z  Przepisami Dyscypliny B i Regulaminem 

Skoków na rok 2022. 

6. W Mistrzostwach zawodnik może startować w dwóch kategoriach wiekowych, 

odpowiadającej swojej kategorii wiekowej lub o jedną kategorię wyżej niż kategoria 

wynikająca z wieku zawodnika, o ile spełnia wymagania danej kategorii (na dwóch 

innych koniach) 

7. Konkursy Mistrzostw Regionu odbywać się będą przed konkursami otwartymi. 

8. Konkursy na styl jeźdźca sędziowane będą przez minimum jednego Arbitra Stylu 

Jeźdźca . 

9. Mistrzostwa Regionu w Skokach mogą odbyć się w formule dwu lub trzydniowej 

zgodnie z tabelą nr 1. 
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Kategoria Półfinały* Finał Parametry konkursu Warunki klasyfikacji 

medalowej 

Młodzik KUCE 

 8-12 lat 

60 cm 

Na styl jeźdźca 

60-70 cm 

Na styl jeźdźca 

Tempo 325 m/m 

Ilość przeszkód 8-10 

skoków do 11 

W przypadku równej ilości 

punktów – rozgrywka na zasadzie 

konkursu zwykłego 

Junior Młodszy 

KUCE 12-15 lat 

80 cm 

Na styl jeźdźca 

90 cm 

Na styl jeźdźca 

Tempo 325 m/m 

Ilość przeszkód 8-10 

skoków do 11 

W przypadku równej ilości 

punktów – rozgrywka na zasadzie 

konkursu zwykłego 

Junior Młodszy 

KONIE 12-15 lat 

100 cm 

Na styl jeźdźca 

100 cm 

Na styl jeźdźca 

Tempo 350 m/m 

Ilość przeszkód 9-10 

skoków do 12 

W przypadku równej ilości 

punktów – rozgrywka na zasadzie 

konkursu zwykłego 

Junior – 14-18 lat 115 cm 

Zwykły 

115 -120 cm 

Zwykły z Art. 

Tempo 350 m/m 

Ilość przeszkód 10-12 

W przypadku równej ilości 

punktów – rozgrywka na zasadzie 

konkursu zwykłego 
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Art. 238.2.1 

238.2.1 

skoków do 14 

Senior – od 18 lat 

MJ – od 16 do 21 

lat 

120 cm 

Zwykły 

Art. 238.2.1 

120 - 125  cm 

Zwykły  

Art. 238.2.1 

Tempo 350 m/m 

Ilość przeszkód 10-12 

skoków do 15 

W przypadku równej ilości 

punktów – rozgrywka na zasadzie 

konkursu zwykłego 

Open – od 22 lat 90 cm 

Zwykły 

Art. 238.2.1 

90-95  cm 

Zwykły  

Art. 238.2.1 

Tempo 350 m/m 

Ilość przeszkód 9-10 

skoków do 12 

W przypadku równej ilości 

punktów – rozgrywka na zasadzie 

konkursu zwykłego 

Tab. 1 Warunki rozegrania konkursów Mistrzostw Okręgu 

*w formule dwudniowej w pierwszym dniu odbędzie jeden półfinał, w drugim finał; w formule trzydniowej w pierwszym 

dniu odbędzie się 1-szy półfinał, w drugim 2-gi półfinał i w trzecim dniu finał. 
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B. Kategorie – szczegółowe warunki klasyfikacji 

I. MŁODZICY 

1. W Mistrzostwach mogą brać  udział zawodnicy posiadający co najmniej uprawnienia 

wstępne. Zawodnik w wieku 8 lat musi posiadać brązową odznakę. 

2. Zawodnicy startują tylko na kucach. W półfinale kolejność startów jest losowa 

zgodnie z kategorią kuca od A1 do D, w finale zawodnicy startują w odwrotnej 

kolejności do zajmowanych miejsc.  

3. Konkursy półfinałowe i finał rozegrane zostaną na zasadzie konkursów na styl 

jeźdźca. Konkursy półfinałowe i finał sędziowany będzie zgodnie Tabelą III Regulaminu 

Rozgrywania Zawodów Krajowych wersja 2022. Wynikiem końcowym będzie suma 

punktów uzyskana z konkursów półfinałowych i finału. W przypadku równej ilości 

punktów po finale, odbędzie się rozgrywka o miejsca 1,2,3 na zasadach konkursu 

zwykłego. 

4. Zawodnik ma prawo startu w półfinałach na dwóch koniach, do klasyfikacji zalicza 

się lepszy wynik. Przed konkursem finałowym, zawodnik wskazuje 1 z nich, na którym 

wystartuje w finale Mistrzostw. 

5. Zawodnik, który zostanie wyeliminowany w konkursie półfinałowym otrzymuje 

wynik punktowy zawodnika, który ukończył ten konkurs na ostatnim miejscu 

powiększony o 10 punktów karnych. W formule trzydniowej aby zawodnik mógł 

wystartować w finale musi ukończyć przynajmniej 1 półfinał. 

6. Aby zawodnik został sklasyfikowany w Mistrzostwach Regionu musi ukończyć  

konkurs finałowy. 

 

II. JUNIORZY MŁODSI 
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1. W Mistrzostwach biorą udział zawodnicy posiadający co najmniej 

uprawnienia wstępne. Rywalizacja odbywa się w dwóch grupach: na 

kucach i na dużych koniach. 

2. Konkursy półfinałowe i finał rozegrane zostaną na zasadzie konkursów na styl 

jeźdźca. Konkursy półfinałowe i finał sędziowany będzie zgodnie Tabelą III Regulaminu 

Rozgrywania Zawodów Krajowych wersja 2022. Wynikiem końcowym będzie suma 

punktów uzyskana z konkursów półfinałowych i finału. W przypadku równej ilości 

punktów po dwóch konkursach, odbędzie się rozgrywka o miejsca 1,2,3 na zasadach 

konkursu zwykłego. 

3. W półfinale kolejność startów jest losowa, w konkursie finałowym zawodnicy 

startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc.  

4. Zawodnik ma prawo startu w półfinałach na dwóch koniach, do klasyfikacji zalicza 

się lepszy wynik. Przed konkursem finałowym, zawodnik wskazuje 1 z nich, na którym  

wystartuje w finale Mistrzostw. 

5. Zawodnik, który zostanie wyeliminowany w konkursie półfinałowym otrzymuje 

wynik punktowy zawodnika, który ukończył ten konkurs na ostatnim miejscu 

powiększony o 10 punktów karnych. W formule trzydniowej aby zawodnik mógł 

wystartować w finale musi ukończyć przynajmniej 1 półfinał. 

6. Aby zawodnik został sklasyfikowany w Mistrzostwach Regionu musi ukończyć  

konkurs finałowy.  

III. JUNIORZY, SENIORZY I OPEN 

1.W Mistrzostwach biorą udział zawodnicy posiadający co najmniej uprawnienia: 

Junior i Senior –  III stopnia 

Open – nie więcej niż III stopnia. 
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2. Wynikiem końcowym będzie suma punktów uzyskana z konkursów 

półfinałowych i finału. W przypadku równej ilości punktów po finale, 

odbędzie się rozgrywka o miejsca 1,2,3 na zasadach konkursu zwykłego. 

3. W półfinałach kolejność startów jest losowa, w konkursie finałowym zawodnicy 

startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc.  

5. Zawodnik ma prawo startu w półfinałach na dwóch koniach, do klasyfikacji zalicza 

się lepszy wynik. Przed konkursem finałowym, zawodnik wskazuje 1 z nich, na którym  

wystartuje w finale Mistrzostw. 

6. Zawodnik, który zostanie wyeliminowany w konkursie półfinałowym otrzymuje 

wynik punktowy zawodnika, który ukończył ten konkurs na ostatnim miejscu 

powiększony o 10 punktów karnych. W formule trzydniowej aby zawodnik mógł 

wystartować w finale musi ukończyć przynajmniej 1 półfinał. 

7. Aby zawodnik został sklasyfikowany w Mistrzostwach Regionu musi ukończyć  

konkurs finałowy.  

 

 


