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REGULAMIN ROZGRYWANIA MISTRZOSTW OKRĘGU W UJEŻDŻENIU  

W ROKU 2022  

 

A. Postanowienia ogólne 

1. W Mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy i konie zarejestrowane w Zachodniopomorskim 

Związku Jeździeckim lub PZJ ale reprezentujący Województwo Zachodniopomorskie i posiadający 

aktualną licencję.  

2. Mistrzostwa Okręgu 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: 

• 12-15 lat na kucach, 

• 12-15 lat na dużych koniach. 

3) JUNIORZY (J) od 14 do 18 lat na koniach 

4) SENIORZY (S) od 18 lat / MŁODZI JEŹDŹCY (MŁ) od 16 do 21 lat 

6) OPEN od 16 lat 

*wiek zawodnika określa się zgodnie z kalendarzowym rokiem urodzenia. 

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

4. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane przez Sędziego 

Głównego zawodów, zgodnie z  Przepisami Konkurencji A i Regulaminem Rozgrywania Zawodów 

Krajowych A 2022. 

 



                                   Regulamin zatwierdzony  

                           Uchwałą Zarządu nr 09/08/2022  z dnia 08.08.2022  

                                               z poprawką Uchwała Zarządu nr 11/09/2022 z dnia 29.09.2022 

 

5. W Mistrzostwach zawodnik może startować tylko w jednej kategorii 

wiekowej, odpowiadającej swojej kategorii wiekowej lub o dwie kategorie wyżej niż kategoria 

wynikająca z wieku zawodnika, o ile spełnia wymagania danej kategorii. 

6. Konie startujące w konkursie finałowym nie maja prawa startu w  innych konkursach otwartych. 

7. W czasie rozgrywania zawodów prawo dosiadania koni maja tylko zawodnicy startujący na tych 

koniach (dotyczy to rozprężalni, jak i innych terenów treningowych). 

8. Dzienny limit dla konia wynosi dwa starty.  

9. Konkursy są sędziowane minimalnie przez dwóch sędziów.  

10. Klasyfikacja jest ustalana na podstawie sumy % uzyskanych w konkursach (konkursie) 

półfinałowych i finale. W Mistrzostwach jest dozwolony udział na dwóch koniach w konkursach 

półfinałowych (konkursie półfinałowym), natomiast w finale na jednym koniu wybranym przez 

zawodnika, ale koń ten musi ukończyć konkursy (konkurs) półfinałowe. Kolejność startu w 

konkursie finałowym w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc po dwóch półfinałach. Do 

punktacji Mistrzostw zalicza się wynik konia wyżej sklasyfikowanego. W przypadku równej ilości 

procent uzyskanych przez zawodników na pozycjach medalowych o kolejności decyduje lepszy 

wynik w finale, następnie drugim półfinale i pierwszym półfinale. Eliminacja zawodnika 

w I półfinale (lub w II półfinale w formule jednodniowej) powoduje eliminację w klasyfikacji 

Mistrzostw.  

11.Kolejność startu zawodników jest losowana. Zawodnicy startujący na dwóch koniach mają 

prawo do wyboru konia, którym startują jako pierwszym.  

12. Programy wszystkich klas mogą być wykonane na kiełźnie wędzidłowym, bez ostróg i z batem.  

13.Programy muszą być wykonywane z pamięci.  

13.W formule dwudniowej pierwszego dnia rozgrywany jest I i II półfinał, a drugiego dnia finał. W 

formule jednodniowej rozgrywany jest I półfinał i finał tego samego dnia.  
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Programy MO w ujeżdżeniu 

 

Klasa/kategoria Czworobok I dzień 

I półfinał 

 

II dzień  

finał 

Uwagi 

Młodziki – kuce 

 

40 x 20 L - 8 L – 10 Zawodnicy 8-

12 lat 

Junior młodszy – kuce 40 x 20 P-3 P-6 Zawodnicy 

12-15 lat 

Junior młodszy – konie 60 x 20 P – 1 

 

P-2 Zawodnicy 

12-15 lat 

Junior – konie 

 

60 x 20 D-2 D-3 Zawodnicy 

14-18 lat 

Młody jeździec/Senior - 

konie 

60 x 20 C-2 C-3 Zawodnicy 

pow.   16 lat 

Open 60x20 D1 

 

P-1 Zawodnicy 

od 16 lat 

 


