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PROPOZYCJE 

Halowy Otwarty Puchar Polski Południowej oraz Halowe Zawody 
Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu 

ZAWODY REGIONALNE w UJEŻDŻENIU  

Kategoria:  

Seniorzy  U25  Młodzi Jeźdźcy  Juniorzy  Dzieci  Juniorzy młodsi  Młodzicy  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

MIEJSCE: Ośrodek Jeździecki Zbrosławice ul. Wolności 28 

DATA:  13-14-15.12.2019 – zawody 3 dniowe piątek - sobota - niedziela. W przypadku 
zgłoszenia się na zawody do dnia 5.12.2019 poniżej 50 koni zawody zostaną rozegrane w formie 
zawodów 2 dniowych tj. tylko w sobotę i w niedzielę. 

HALOWE:  OTWARTE:  

ORGANIZATOR:      Ludowy Zespół Jeździecki DRAMA Zbrosławice 

ADRES:       Zbrosławice ul. Wolności 28 

TELEFON:       322337000 

EMAIL:         ośrodek.jezdziecki@wp.pl 

STRONA WWW:       www.zbroslawice.info.pl 

II. KOMITET ORGANIZACYJNY 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Andrzej Jońca 

DYREKTOR ZAWODÓW: Marcin Jońca 607797268 

BIURO ZAWODÓW: Barbara Jachowicz 322337000 606788368   osrodek.jezdziecki@wp.pl  

SZEF STAJNI:  Marcin Jońca 607797268
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III. OSOBY OFICJALNE – obsady i liczba osób oficjalnych muszą być zgodne z Przepisami Ogólnymi, Przepisami i Regulaminem Dyscypliny i Kolegium sędziów 

Funkcja Imię i nazwisko Klasa/licencja Kontakt 
Sędzia główny Ewa Hordyńska I  . 
Delegat WZJ Zuzanna Stajno II . 
Sędzia Marek Ruda I . 
Sędzia Łukasz Wituchowski I . 
Sędzia (rezerwowy) Małgorzata Abelec II  
Komisarz Karina Zielonka III . 
Lekarz weterynarii 
zawodów 

Wiesław Topór .  

Obsługa medyczna Szkolenia i Medycyna Sp. z o.o. Knurów . . 
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IV. WARUNKI TECHNICZNE 

- Plac konkursowy (wymiary i podłoże):  Kryta ujeżdżalnia podłoże Prosable Cartrans wymiar 26 x 64 
(wymiar czworoboku zgodny z programem konkursu 20 x 60 lub 20 x 40) 

- Rozprężalnia (wymiary i podłoże):  Kryta Ujeżdżalnia podłoże Prosable Cartrans  o wym. 
18m x 36m 

- Boksy mobilne (wymiary, liczba sztuk): 78 

- Parking dla koniowozów:      

- Parking dla publiczności:    

- Catering na miejscu zawodów:   

- Toalety na miejscu zawodów:    

- Zakwaterowanie na miejscu zawodów:  

Noclegi we własnym zakresie na terenie Ośrodka (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – noclegi w domkach 
32 2337000 – rezerwacja telefoniczna lub na adres e-mail ośrodek.jezdziecki@wp.pl lub w okolicznych 

hotelach 

 

V.  PROGRAM ZAWODÓW 

 Dzień Data Godzina 
Otwarcie stajni Czwartek.             

Należy przywieź 
pojemniki na paszę i 
wodę 

12.12.2019 12.00 

Otwarcie czworoboku 
treningowego 

czwartek 12.12.2019 13.00 

Czworobok treningowy 
dostępny w przeddzień 
zawodów 

 czwartek 12.12.2019 13.00 – 20.00 

Przegląd koni Nie przewiduje się Data Godzina 
Re-inspekcja Nie przewiduje się Data Godzina 
Odprawa techniczna Nie przewiduje się Data Godzina 
Deklaracje startów zgłoszenia wstępne 

czwartek 4.12.2019; 
zgłoszenie ostateczne do 
konkursów poniedziałek 
9.10.2019 godz. 20.00 

4.12.2019 wstępne 
9.12.2019 ostateczne 

20.00                       
20.00 

Sprawdzanie muzyki 
do programów 
dowolnych 

muzykę najlepiej 
posłać e-mailem na 
adres 
pomoc@equita.pl lub 
dołączyć do zgłoszenia 

14.12.2019 Bezpośrednio po 
zakończeniu 
ostatniego konkursu 
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        PROGRAM ZAWODÓW 3 - dniowych  
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Rodzaj zawodów i Uczestnictwo 

Runda 1 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  

Młodzików (9- 
12) na Kucach  

L-6 R-K 1 L-1 R-k 10 L-2 R-K 19 20x40 

Halowy Puchar Polski Południowej  
młodzików  – prawo startu mają tylko 
zawodnicy na kucach. Nagrody: flot's 
dla koni,;  m-ce 1-3 puchary, medale 

dla  zwycięzców HPPPłd, oraz  
nagrody rzeczowe za rundę – 

konkursy otwarte dla zawodów 
regionalnych   

Runda 2 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej    

Juniorów 
Młodszych  na 
Kucach ( 12-15 

lat) 
Oraz HZR kuce 

P-6 R-K 2 P-4 11 P-6 20 20x40 

Halowy Puchar Polski Południowej  
Jun. mł. na kucach  – prawo startu 
mają tylko zawodnicy na kucach. 
Nagrody: flot's dla koni, szarfa dla 

zwycięzcy;  m-ce 1-3 puchary, medale 
dla zwycięzców HPPPłd, oraz  

nagrody za rundę m-ce I- 200,00zl. m-
ce II - 150,00zł. ; m-ce III- 100 z – 
konkursy otwarte dla zawodów 

regionalnych   

Runda 3 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  

Juniorów 
Młodszych DK 

Oraz HZR 

P-6 R 
DK  

3 D-1 12 D-2       21 20x60 

Halowy Puchar Polski Południowej  
juniorzy młodsi (na dużych koniach)    

nagrody: flot's dla koni, dla zwycięzcy 
szarfa i derka; m-ce 1-3 HPPPłd 

juniorów mł. puchary, medale . oraz 
nagrody za rundę w HPPPłd. m-ce I- 

200,00zl. m-ce II - 150,00zł. ; m-ce III- 
100 z – konkursy otwarte dla 

zawodów regionalnych 

Runda 4 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  

Juniorów + HZR 
+ HZT  

  P-1 4 P-2 13 

P-5 
HPPPłd. 

P-3    
HZR 

22 

 

23 

20x60 

 HPPPłd     juniorzy    nagrody: flot's 
dla koni, dla zwycięzcy szarfa i derka; 
m-ce  1-3  HPPPłd. juniorów  puchary, 
medale . oraz nagrody  za rundę m-ce 
I 350,00 zł.;  m-ce II-250,00zł. ; m-ce 
III- 150,00 zł – konkursy otwarte dla 

zawodów regionalnych i towarzyskich  

Runda 5 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  w 

kat. Młodzi 
Jeźdźcy oraz   

HZR  

  N-4 6 N-5 15 

N-7 
HPPPłd.  

N-6 HZR 

25 

 

26 

20x60 

Halowy Puchar Polski Południowej  w 
kat. Młodzi jeźdźcy   nagrody: flot's 
dla koni, dla zwycięzcy szarfa  m-ce  
1-3  HPPPłd mł. j.  puchary, medale . 
oraz nagrody  za rundę w HPPPłd. m-
ce I-400,00zł.;  m-ce II-300,00zł. ; m-
ce III-200,00 zł    – konkursy otwarte 

dla zawodów regionalnych 
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Runda 6 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  

Seniorów oraz   
HZR  

  C-1 7 C-2 16 

C-4 
HPPPłd. 

lub 

C-3 HZR 

27 

 

28 

20x60 

Halowy Puchar Polski Południowej     
Seniorzy   nagrody: flot's dla koni, dla 

zwycięzcy szarfa i derka; m-ce 1-3  
HPPPłd seniorów  puchary, medale . 
oraz nagrody  za rundę  w HPPPłd.  

m-ce I-500,00;  m-ce II-350,00 zł. ; m-
ce III-250,00 zł.– – konkursy otwarte 

dla zawodów regionalnych 

Runda 7 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  w 
kat. OPEN oraz   

HZR    

P-1 8 P-2 17 P-3    29 20x60 

Halowy Puchar Polski Południowej   w 
kategorii OPEN  nagrody: flot's dla 
koni, dla zwycięzcy  HPPPłd OPEN 
szarfa;  derka, m-ce 1-3  puchary, 

medale  oraz nagrody rzeczowe za 
rundę – konkursy otwarte dla 

zawodów regionalnych 

Runda 8 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  

Amatorów oraz   
HZR i HZT 

   L-2 9 L-3 18   L-4 30 20x60 

Halowy Puchar Polski Południowej 
Amatorzy z licencją wstępna lub bez 
licencji.  nagrody : flot dla koni, m-ce 

1-3 puchary, medale dla  HPPPłd. 
Amatorów Brak podziału i osobnej 
klasyfikacji na małe i duże konie – 

konkursy otwarte dla zawodów 
regionalnych. Do  HPPPłd Amatorów 

nie będą klasyfikowani zawodnicy 
posiadający klasę sportową w 

ujeżdżeniu (Mogą oni startować w 
konkursie ale  w ramach HZR lub HZT) 

Runda 9 
HZR  

CC-4  5 CC-5  14 CC-7  24 20x60 

Halowe Zawody Regionalne nagrody 
flot's dla koni, szarfa dla zwycięzcy;  
m-ce 1-3 puchary, nagrody za rundę 
m-ce I-400,00zł.;  m-ce II-300,00zł. ; 

m-ce III-200,00 zł 

 

 

 PROGRAM ZAWODÓW 2 - dniowych  

– w przypadku zgłoszenia się do dnia 4.12.2019 poniżej 50 dni 
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Rodzaj zawodów i Uczestnictwo 

      

Runda  1 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 

L-6 R-K 1 L-2 R-K 16 
20x40 

Halowy Puchar Polski Południowej  
młodzików  – prawo startu mają tylko 

zawodnicy na kucach. Nagrody: flot's dla 
koni,;  m-ce 1-3 puchary, medale dla  

L-1 R-k 14     
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Południowej  
Młodzików  9-12 lat 

na Kucach 

zwycięzców HPPPłd, oraz  nagrody 
rzeczowe za rundę – konkursy otwarte 

dla zawodów regionalnych  

Runda 2 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej    

Juniorów Młodszych  
na Kucach (12-15) 

Oraz HZR kuce 

P-6 R-K 2 P-6 17 

20x40 

Halowy Puchar Polski Południowej  Jun. 
mł. na kucach  – prawo startu mają tylko 
zawodnicy na kucach. Nagrody: flot's dla 

koni, szarfa dla zwycięzcy;  m-ce 1-3 
puchary, medale dla zwycięzców HPPPłd, 
oraz  nagrody za rundę m-ce I- 200,00zl. 

m-ce II - 150,00zł. ; m-ce III- 100 z – 
konkursy otwarte dla zawodów 

regionalnych   

P-4 15     

Runda 3 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  

Juniorów Młodszych 
DK 

            Oraz HZR 

P-6 R DK  3 D-2        25 

20x60 

Halowy Puchar Polski Południowej  
juniorzy młodsi (na dużych koniach)    

nagrody: flot's dla koni, dla zwycięzcy 
szarfa i derka; m-ce 1-3 HPPPłd juniorów 

mł. puchary, medale . oraz nagrody za 
rundę m-ce I- 200,00zl. m-ce II - 

150,00zł. ; m-ce III- 100 z – konkursy 
otwarte dla zawodów regionalnych 

D-1 12     

Runda  4 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  

Juniorów 
oraz HZR + HZT 

P-1 6 
P-5  

HPPPłd. 
26 

20x60 

HPPPłd     juniorzy    nagrody: flot's dla 
koni, dla zwycięzcy szarfa i derka; m-ce  

1-3  HPPPłd. juniorów  puchary, medale . 
oraz nagrody  za rundę m-ce I 350,00 zł.;  

m-ce II-250,00zł. ; m-ce III- 150,00 zł – 
konkursy otwarte dla zawodów 

regionalnych i towarzyskich 

P-2 13    

    P-3  HZR 29 

Runda  5 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  w kat. 
Młodzi Jeźdźcy oraz   

HZR 

N-4 4 

N-7 
HPPPłd. 

lub  

20 

20x60 

Halowy Puchar Polski Południowej  w   
kat. Młodzi jeźdźcy   nagrody: flot's dla 

koni, dla zwycięzcy szarfa  m-ce  1-3  
HPPPłd mł. j.  puchary, medale . oraz 

nagrody  za rundę m-ce I-400,00zł.;  m-
ce II-300,00zł. ; m-ce III-200,00 zł    – 

konkursy otwarte dla zawodów 
regionalnych 

N-5 10 N-6 HZR 21 

       

Runda 6 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  

Seniorów  
oraz   HZR 

C-1 5 

C-4  

HPPPłd. 

lub 

22 
20x60 

Halowy Puchar Polski Południowej     
Seniorzy   nagrody: flot's dla koni, dla 

zwycięzcy szarfa i derka; m-ce 1-3  
HPPPłd seniorów  puchary, medale . oraz 
nagrody  za rundę  m-ce I-500,00;  m-ce 

II-350,00 zł. ; m-ce III-250,00 zł.– – 
konkursy otwarte dla zawodów 

regionalnych C-2 11 C-3 HZR 23 

Runda 7 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej   kat. 
OPEN oraz   HZR 

P-1 7 
P-2  

P-3 

19 

27 
20x60 

Halowy Puchar Polski Południowej   w 
kategorii OPEN  nagrody: flot's dla koni, 
dla zwycięzcy  HPPPłd OPEN szarfa;  
derka, m-ce 1-3  puchary, medale  oraz 
nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 
otwarte dla zawodów regionalnych 
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Runda 8 
Halowy Otwarty  

Puchar Polski 
Południowej  
Amatorów  

oraz   HZR i HZT  

L-2 9 L-3 18 

20x60 

 

    L-4 28 

Halowy Puchar Polski Południowe 
Amatorzy z licencją wstępna lub bez 

licencji.  nagrody : flot dla koni, m-ce 1-3 
puchary, medale dla  HPPPłd. Amatorów 

Brak podziału i osobnej klasyfikacji na 
małe i duże konie – konkursy otwarte dla 

zawodów regionalnych. Do  HPPPłd 
Amatorów nie będą klasyfikowani 

zawodnicy posiadający klasę sportową w 
ujeżdżeniu (Mogą oni startować w 

konkursie ale  w ramach HZR lub HZT) 

Runda 9  
HZR 

   CC-4 
 

8 
CC-7 

lub 
24 

20x60 

Halowe Zawody Regionalne  

nagrody: flot's dla koni, szarfa dla zwycięzcy 
rundy ;  m-ce 1-3 puchary, nagrody za rundę 

(CC4-CC7) m-ce I-400,00zł.;  m-ce II-
300,00zł. ; m-ce III-200,00 zł 

 

    CC-5 25  

 

VI.  ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Obsługa komputerowa zawodów: www.equita.pl  e-mail pomoc@equita.pl  tel. 506134185 

Termin zgłoszeń :   4.12.2019 godzina 20.00                                                ostateczne do 
konkursów 10.12.2019 godz. 12.00 zamknięcie platformy zgłoszeniowej 

Forma zgłoszeń :   zgłoszenia wyłącznie pisemne przez panel zgłoszeniowy 
www.equita.pl tam też dołączamy potwierdzenia przelewu – warunek niezbędny do przyjęcia 
zgłoszenia.   W zgłoszeniach obowiązkowo należy podać numer telefonu kontaktowego. 

VII.  OPŁATY 

Wpisowe: Zawody 3 dniowe - Opłata organizacyjna- 280,00 zł. całe zawody (3 dni w tym:  5 zł. Opłata 
na fundusz nagród ŚZJ oraz 3 starty – codziennie po 1 starcie) – każdy dodatkowy start 20 zł                          
Zawody 2 dniowe Opłata organizacyjna- 240,00 zł. całe zawody (2 dni; w tym:  5 zł. Opłata na fundusz 
nagród ŚZJ oraz 3 starty) każdy dodatkowy start 20 zł.                                                                                             
Zgłoszenie się do zawodów tylko na 1 dzień 150 zł. (w tym:  5 zł. Opłata na fundusz nagród ŚZJ max 2 starty  

Startowe: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Opłata antydopingowa: brak 

Boks:  Organizator zapewnia słomę w boksach. W przypadku gdy zawodnik chce innej ściółki 
niż słoma organizator pozostawia boks pusty, inną ściółkę np. trociny zawodnik przywozi ze sobą   
Siano można kupić na miejscu – 1 kostka 10 zł.                                                                                                      
Boks - zawody 3 dniowe – 240 zł.                                                                                                                                              
Boks zawody 2 dniowe 200 zł.                                                                                                                                                                                           
Wynajęcie boksu na 1 dzień 100 zł. 

Podłączenie do prądu: 50 zł. doba 
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Opłaty organizacyjną, wpisową i za boksy należy wnosić obowiązkowo przelewem na konto klubu:  : LZJ 
DRAMA Zbrosławice , ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice                                                                numer konta 

: 63 8463 0005 2002 0022 1740 0002  

VIII. NAGRODY 

Nagrody finansowe: i rzeczowe zgodnie z rozdziałem podanym w programie zawodów. 

Floo ( dla najlepszych 25 % koni w każdym konkursie) 

Nagrody pieniężne w rudach zostaną wypłacone wg klucza :Do 3 koni w rundzie nagroda tylko za 1 miejsce ; 
4-5 koni w rundzie nagroda za 1 i 2 miejsce, powyżej 5 koni w rundzie nagrody za m-ca 1,2,3 

IX informacje dodatkowe: 

1. Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy – stawki za uszkodzenia wg cennika Ośrodka 
Jeździeckiego. Cząstkowe uszkodzenie płyty – 100 zł. Netto, Generalny remont separacji lub 
fasady 750 zł. netto 

2. Agresywne konie należy podać przy zgłoszeniach. 
3. Dla koni wynajmujących boksy kryta ujeżdżalnia dostępna w przeddzień zawodów w godz. od 13.00 

do 20.00.  Dla koni nie stacjonujących na terenie Ośrodka a startujących w zawodach regionalnych 
kryta ujeżdżalnia dostępna w przeddzień zawodów od godziny 13.00 do 20.00 pod warunkiem 
uregulowania opłaty w wysokości 50 zł. od konia 

4. Na ośrodku obowiązuje prowadzanie psów na smyczy 
 
X: Informacje dla zawodników: 
 

• dla zawodników w wieku 9, 10 i 11 lat limit dolnej granicy wieku kuca i konia wynosi 6 lat 
• dla zawodników w wieku 12-16 lat limit dolnej granicy wieku kuca i konia wynosi 5 lat 
• kamizelka ochronna obowiązuje zawodników do 15 r. życia włącznie ( zalecana do 16 rż.) 
• kask ochronny obowiązuje zawodników do 26 r. życia włącznie ( zalecany jest również >27) 
• w kategorii młodzików, jun. młodszych, juniorów na kucach oraz dzieci używanie fraka jest 

zabronione. 
• start we fraku dopuszczalny jest od klasy C. 
• na zawodach regionalnych bez względu na klasę konkursu dopuszczalne jest używanie 

marynarki jeździeckiej, butów ( sztybletów) czarnych lub tego samego koloru co marynarka 
ze sztylpami 

• obowiązują rękawiczki białe, kremowe lub tego samego koloru co marynarka 
• w Pucharze Polski Południowej  jak i w innych zawodach rangi regionalnej dozwolona jest 

jazda na wędzidle i bez ostróg bez względu na klasę konkursu i kategorię wiekową! 
• możliwa jest jazda z batem ujeżdżeniowym ( do max długości 120 cm dla koni i 100cm dla 

kuców) 
• programy powinny być wykonywane z pamięci ( nie czytane) 
• używanie głosu i cmokanie w trakcie przejazdu jest karane punktami karnymi 
• pomoc głosem z zewnątrz może być powodem eliminacji zawodnika 
• w trakcie objeżdżania czworoboku obok stanowisk sędziowskich wystarczy skinienie głowy 

zawodnika w stronę sędziego (nie jest zalecane witanie się głosem np. „dzień dobry” itp.) 
• podczas ukłonu na początku i na końcu przejazdu zawodnik kłania się sędziemu w literze C 
• Halowy Otwarty Puchar Polski Południowej jest rozgrywany zgodnie z przepisami 

dyscypliny ujeżdżenia i regulaminem rozgrywania mistrzostw regionalnych. 
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X. SPRAWY WETERYNARYJNE  

L.P. Funkcja  Imię i nazwisko Telefon 
1 Powiatowy lekarz wet. Dr Adam Drewniok 694446909 
2 Delegat weterynaryjny Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. telefon 
3 Lekarz wet. zawodów Wiesław Topór 606263658 

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.  
Obowiązuje następujący schemat szczepień: 
A) szczepienie podstawowe: 
- pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 
- drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia. 
B) szczepienie przypominające: 
- co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji) 
- żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody. 
 

XI. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi 
innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.  

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy 
to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi 
konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej. 

III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren 
zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, 
także podczas podróży powrotnej z zawodów.  

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także 
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, 
leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.  

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia 
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 

Propozycje zatwierdzone w dniu: 19.11.2019 

Osoba zatwierdzająca:   Paweł Przybyła 
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REGULAMIN HALOWEGO PUCHARU POLSKI POŁUDNIOWEJ W UJEŻDŻENIU 

 

I. Halowy Puchar Polski Południowej w dyscyplinie ujeżdżenia jest rozgrywany w 8  
następujących kategoriach:  

 KATEGORIA 
Konkursy   

Wiek 
jeźdźca' 

Prawo startu i zasady 
uczestnictwa 

1. Młodzików na 
kucach  

L-1-RK,  

L-2 RK,  

L6 RK  9-12 lat 
 

Zawodnicy z tego przedziału 
wiekowego mają prawo startu w 
kategorii: młodzicy, amatorzy 
(amatorzy od 10 lat).  
W kategorii młodzików na kucach  
klasyfikowani będą zawodnicy 
zarejestrowani w PZJ/WZJ  lub 
niezarejestrowani  

2. Juniorów 
młodszych na 
kucach  

P-6-RK,  

P-4,  

P-6  12-15 lat 

Zawodnicy z tego przedziału 
wiekowego mają prawo startu w 
kategorii: dzieci, juniorów 
młodszych na DK, juniorów i 
młodych jeźdźców. 
W kategorii juniorzy Młodsi na 
kucach klasyfikowani będą tylko 
zawodnicy  zarejestrowani w 
PZJ/WZJ  z klasą sportową lub 
klasy sportowej. 

3. Juniorów 
Młodszych na 
dużych koniach  

P-6 R DK,  

D-1,  

D-2,   12-15 lat 

Zawodnicy z tego przedziału 
wiekowego mają prawo startu w 
kategorii: juniorów młodszych na 
DK, Dzieci na kucach, juniorów i 
młodych jeźdźców 
W kategorii juniorzy Młodsi na 
DK klasyfikowani będą tylko 
zawodnicy  zarejestrowani w 
PZJ/WZJ  z klasą sportową lub 
klasy sportowej. 

4. Amatorów 

L-2,  

L-3,  

L-4  

Wiek jeźdźca 
minimum   
10 lat 

Start w kategorii Amatorów 
wyklucza start w jakiejkolwiek 
innej kategorii także na innym 
koniu.        
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W kategorii AMATORZY 
klasyfikowani będą tylko 
zawodnicy niezarejestrowani lub 
zarejestrowani w PZJ/WZJ ale bez 
klasy sportowej obecnie i w 
przeszłości.  

5. OPEN 

P-1,  

P-2,  

P-3   

Start w kategorii OPEN wyklucza 
start w jakiejkolwiek innej 
kategorii Mistrzostw także na 
innym koniu.         
W kategorii OPEN klasyfikowani 
będą tylko zawodnicy 
zarejestrowani w WZJ/PZJ i z 
klasą sportową lub bez klasy 
sportowej. 
Nie klasyfikowani do HPPPłd. 
będą zawodnicy z LZA-I lub 
wyższą obecnie lub w przeszłości 

6. Juniorów  
 P-1,  

P-2,  

P-5 16-18 lat 

Zawodnicy z tego przedziału 
wiekowego mają prawo startu 
we wszystkich kategoriach za 
wyjątkiem młodzików i juniorów 
młodszych .  
W kategorii Juniorów 
klasyfikowani będą tylko 
zawodnicy zarejestrowani w 
WZJ/PZJ z klasą sportową lub bez 
klasy sportowej. 

7.Młodych Jeźdźców 
 

N-4,  

N-5,  

N-7 19-21 

Zawodnicy z tego przedziału 
wiekowego mają prawo startu w 
kategorii: Młodych Jeźdźców, 
Seniorów, OPEN, Amatorów.  
W kategorii Młodych Jeźdźców 
prawo startu mają zawodnicy 
zarejestrowani w WZJ/PZJ i 
posiadający min. LZ-A-III. 

8.Seniorów C-1,  

C-2,  

C-4 od 22 lat 

Zawodnicy z tego przedziału 
wiekowego mają prawo startu w 
kategorii: Seniorów, OPEN, 
Amatorów.  
W kategorii Seniorów prawo 
startu mają zawodnicy 
zarejestrowani w WZJ/PZJ i 
posiadający min. LZA-III  
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II. W Halowym Pucharze Polski Południowej  klasyfikacja tego samego zawodnika jest możliwa 
w różnych kategoriach pod warunkiem, że startuje on na różnych koniach i jest zgodna z 
wymienionym w pkt I prawem startu. Powyższe nie dotyczy kategorii Amatorów i OPEN 

III. W Halowym Pucharze Polski Południowej   – Klasyfikacja dwóch różnych zawodników pod 
samym koniem nie jest  możliwa 

IV. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników do kategorii wymienionej w pkt. I 
organizator ma prawo zrezygnować z jej rozgrywania. 

V. Halowy Puchar Polski Południowej  może być rozegrany w systemie zawodów 2 lub 3 
dniowych pod warunkiem zachowania 3 startów w Mistrzostwach. 

VI. Juniorzy młodsi nie będę klasyfikowani do Pucharu w Kategorii Seniorów. Mogą oni 
startować w konkursach seniorskich ale liczeni są do klasyfikacji konkursu a nie łącznej 
klasyfikacji Mistrzostw. 

VII. Halowy Puchar Polski Południowej  jest rozgrywany zgodnie z przepisami dyscypliny  
 

 
 

Regulamin zatwierdzony przez v-ce prezesa ŚZJ  d/s. sportu.                                            

 

 

 


