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                         PROPOZYCJE  
HALOWYCH REGIONALNYCH  ZAWODÓW KONNYCH  

oraz Zawodów Towarzyskich 
dwie ostatnie Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska  

FINAŁ HALOWEGO PUCHARU ŚLĄSKA 
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

 
1.Organizator:                                   LZJ Drama Zbrosławice 

Ośrodek Jeździecki  Zbrosławice                                                         
e – mail : osrodek.jezdziecki@wp.pl  

2.Termin zawodów:                          09-10-11.10.2020 r. 
3.Miejsce zawodów:                         Ośrodek Jeździecki Zbrosławice  
4.Uczestnicy:    Kluby i Sekcje Śląskiego oraz zaproszeni goście 
5.Termin zgłoszeń ilości koni: 02.10.2020 r. .godz. 13.00 
    Termin zgłoszeń ostatecznych: do konkursów 06.10.2020 r. godz. 20.00 

6.Sposób zgłoszeń: zgłoszenia pisemne przez panel zgłoszeniowy 
www.equita.pl  
W zgłoszeniach obowiązkowo podać kontakt telefoniczny. Nie będą 
potwierdzane zgłoszenia bez podania kontaktu telefonicznego. 

Dodatkowe informacje na temat zawodów:  Marcin  Jońca 607 797 268   
lub Barbara Jachowicz tel. Biuro  32 2337000 , 32 2337103 lub 606 788 368 

COVID 19 
Ze względu na zagrożenie COVID 19 – zawody rozgrywane będą z zachowaniem reżimów 
sanitarnych. Na terenie Ośrodka obowiązuje : zachowanie dystansu, częsta dezynfekcja rąk, 
noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych (w tym także w stajniach).   
Wchodzenie do loży jury niewskazane. Wszystkie sprawy należy załatwiać z zachowaniem min. 1,5 
odległości w miarę możliwości na przestrzeni otwartej.  
Wszystkie opłaty należy wnosić na konto klubu  podane w propozycjach zawodów. 
 
 

 

WARUNKI TECHNICZNE 
1. Plac konkursowy – Kryta ujeżdżalnia podłoże PROSABLE CARTRANS o wym. 30m x 70m 
2. Rozprężalnia – Kryta ujeżdżalnia podłoże PROSABLE CARTRANS o wym. 18m x 36m 
3. Warunki ogólne 

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny skoków 
przez przeszkody oraz pozostałymi przepisami PZJ. 

4. Osoby oficjalne:   
  Sędzia Główny: Magdalena Świerkosz 
  Sędzia WZJ :   Anna Dymek 
  Sędziowie:  Grażyna Wachecka,  
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  Sędzia stylu -   Paweł Przybyła, Marcin Jońca,  
  Sędzia egzaminator – Marcin Jońca 
  Komisarz – Iwona Wróblewska 
  Obsługa komputerowa:  equita.pl  
  Lekarz Weterynarii – Wiesław Topór tel. 606 263 658 
  Gospodarz toru –   Łukasz Szustorowski 
  Dyrektor Biura – Barbara Jachowicz 
  Dyrektor Zawodów - Marcin Jońca 
  Powiatowy lekarz wet. - Adam Drewniok tel. 694446909 

Program zawodów 
 
Dzień pierwszy Piątek 09.10.2020 r. 
godz. 8.30 
HZT 
Konkurs Nr 1 – 50 cm.  - Towarzyski z oceną stylu jeźdźca 50 cm  
Konkurs Nr 2 – 70 cm. Towarzyski z oceną stylu jeźdźca  Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Amatorów  
HZR 
Konkurs Nr 3–  50 cm – Kuce Grupa I - zwykły art. 238.2.1    Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Kucy Gr. 1 
Konkurs Nr 4  - 80 cm – Kuce Grupa II - zwykły art. 238.2.1 Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Kucy Gr. 2 
Konkurs Nr 5 - Kl. „LL” - dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1 
Konkurs Nr 6 -  Kl. „L”    - zwykły art. 238.2.1 - Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska kat. OPEN 
Konkurs Nr 7 – Kl. L z oceną stylu jeźdźca - Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Juniorów Młodszych 
Konkurs Nr 8 Kl. „P” – zwykły art. 238.2.1 - Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Juniorów  
Konkurs Nr 9 Kl. „N” – dokł. z natych. rozgr. art. 245.3 - Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Seniorów 
Konkurs Nr 10 Kl. „C”  – dokładności z natychmiastową rozgr. art. 245.3   (przy min 5 zgłoszonych koniach) 
 
Dzień drugi Sobota 10.10.2020 r. 
Godz. 8.30 
HZT 
Konkurs Nr 11 - 50 cm.  - Towarzyski z oceną stylu jeźdźca  
Konkurs Nr 12 – 70 cm. Towarzyski z oceną stylu jeźdźca  Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Amatorów 
HZR 
Konkurs Nr 13 – 50 cm – Kuce Grupa I - zwykły art. 238.2.1 Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Kucy Gr. 1 
Konkurs Nr 14 - 80 cm – Kuce Grupa II - zwykły art. 238.2.1 Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Kucy Gr. 2 
Konkurs Nr 15 - Kl. „LL” - dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1 
Konkurs Nr 16 - Kl. „L”    - zwykły art. 238.2.1 - Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska kat. OPEN 
Konkurs Nr 17 -  Kl. „L” - egzaminacyjny art. 7 Reg. PZJ 
Konkurs Nr 18 – Kl L z oceną stylu jeźdźca - Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Juniorów Młodszych 
Konkurs Nr 19 - Kl. „P” – dokł. z natych. rozgr. art. 245.3    - Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Juniorów  
Konkurs Nr 20 - Kl. „N” – zwykły art. 238.2.1 - Eliminacja do Halowego Pucharu Śląska Seniorów 
Konkurs Nr 21 - Kl. „C” – zwykły art. 238.2.1 (przy min 5 zgłoszonych koniach) 
 
Dzień trzeci Niedziela 11.10.2020 r. 
Godz. 8.30 
Finał Halowego Pucharu Śląska 
Konkurs Nr 22 – 50 cm –Kuce Grupa I - Finał Halowego Pucharu Śląska Kucy Gr. 1 - konkurs dwunawrotowy  art 
273.4.3 
Konkurs Nr 23 – 80 cm – Kuce Grupa II - Finał Halowego Pucharu Śląska Kucy Gr. 2 - konkurs dwunawrotowy art 
273.4.3 
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Konkurs Nr 24 - 70 cm.  – Finał Halowego Pucharu Śląska Amatorów - konkurs dwunawrotowy. I nawrót – z ocena stylu 
jeźdźca – II Nawrót – zwykły art. 238.2.1 W drugim nawrocie Finału punkty za błędy liczone będą zgodnie z TABELĄ III 
KONKURSU EGZAMINACYJNEGO  NA STYL JEŹDŹCA   
Konkurs Nr 25 – Kl. L - Finał Halowego Pucharu Śląska Juniorów Młodszych - konkurs dwunawrotowy.  
I nawrót – z ocena stylu jeźdźca – II Nawrót – zwykły art. 238.2.1 W drugim nawrocie Finału punkty za błędy liczone będą 
zgodnie z TABELĄ III KONKURSU EGZAMINACYJNEGO  NA STYL JEŹDŹCA   
Konkurs Nr 26 - Kl. „L”    Finał Halowego Pucharu Śląska kat. OPEN - konkurs dwunawrotowy art 273.3.3.2  kl. L/L1 
Konkurs Nr 27 Kl. „P” – Finał Halowego Pucharu Śląska Juniorów - konkurs dwunawrotowy. art 273.3.3.2  kl P/P1 
Konkurs Nr 28 Kl. „N” – Finał Halowego Pucharu Śląska Seniorów - Finał konkurs dwunawrotowy. art 273.3.3.2 kl N/N1 
 
HZT  HZR 
Konkurs Nr 29 - 50 cm.  – Seria A - Towarzyski z oceną stylu jeźdźca  
                                            Seria B – Kuce HZR dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1 
HZR 
Konkurs Nr 30 – 70 cm. Seria A - kuce – HZR dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1 
                                         Seria B –Towarzyski z oceną stylu jeźdźca   
Konkurs Nr 31 - Kl. „LL” - dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1 
Konkurs Nr 32 -  Kl. „L”    - zwykły art. 238.2.1  
Konkurs Nr 33 - Kl. „P” – zwykły art. 238.2.1  
Konkurs Nr 34 - Kl. „N” – dokł. z natych. rozgr. art. 245.3  
 
W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ NA ZAWODY DUŻEJ  ILOŚCI KONI  ORGANIZATOR MA 
PRAWO OGRANICZYĆ ILOŚĆ STARTÓW W NIEDZIELNYCH KONKURSACH  DO 1 PRZEJAZDU 
 

Sprawy organizacyjne 
1. Sprawdzanie dokumentów koni i zawodników : wszyscy zawodnicy i konie startujący w ramach 

HZR muszą być wpisani do bazy ARTEMOR na stronie PZJ. Osoby startujące w ramach HZT 
przesyłają, badania oraz ubezpieczenie  e-mailem wraz ze zgłoszeniem do systemu equita ; osoby 
niepełnoletnie dodatkowo zgodę rodziców na start. 

2. Wszystkie opłaty należy wnosić obowiązkowo na konto do dnia 6.10.2020. Zgłoszenia 
dokonane w systemie EQUITA będą potwierdzone po dokonaniu opłat. Ze względu na 
zagrożenie COVID i ograniczenie do minimum przychodzenia do biura zawodów wszystkie 
opłaty tj: organizacyjną; boks oraz startowe  należy wnosić obowiązkowo na konto.  

 Opłata organizacyjna 3 dni – 240 zł / koń za zawody (w tym  5 zł. od konia - Opłata na fundusz 
nagród ŚZJ – opłata organizacyjna nie zawiera startowego)   

 Opłata organizacyjna 2 dni – 200 zł / koń za zawody (w tym  5 zł. od konia - Opłata na fundusz 
nagród ŚZJ - opłata organizacyjna nie zawiera startowego) ;  

 Opłata organizacyjna 1 dzień 120 zł. (w tym  5 zł. od konia - Opłata na fundusz nagród ŚZJ - 
opłata organizacyjna nie zawiera startowego).  

 Opłata startowa od każdego przejazdu – Konkursy od 50 cm. do 100 cm. 10 zł. za każdy przejazd;  
klasy P – 20 zł. za każdy przejazd; klasy N – 25 zł.za każdy przejazd;  klasy C – 30 zł. za każdy 
przejazd,  

 Opłata za boksy - 240,00 zł. od konia  całe zawody .   2 dni – 200,00 zł.     1 dzień 100,00 zł.  ( 
Pierwszeństwo mają osoby zamawiające boksy na całe zawody)  

 Opłaty  należy wpłacać na konto: LZJ DRAMA Zbrosławice , ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice  numer 
konta : 63 8463 0005 2002 0022 1740 0002 i dowód wpłaty przestać e-mailem wraz ze zgłoszeniem 
ostatecznym „Koniom, za które nie została przelana na konto opłata nie gwarantujemy boksów.          
Wpłaty na konto najpóźniej do dnia 06.10.2020.  Wysłanie zapotrzebowania na boks a nie dokonanie 
wpłaty nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania boksu.  
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 Organizator zapewnia ściółkę w boksach (słomę), siano odpłatnie  10 zł./kostka, pojemniki na 
paszę i wodę we własnym zakresie 

 Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy – stawki wg cennika Ośrodka Jeździeckiego 
 Agresywne konie należy zgłosić przy zgłoszeniach 
3. Nagrody:  
 Dla zawodników w zawodach regionalnych Flot’s dla koni oraz nagrody pieniężne wg poniższego 

zestawienia.  

M-ce 50 KUCE 50 tow. 70 tow. 80 KUCE 
klasa 
LL klasa L  

 klasa L  
styl klasa P klasa N klasa C 

1 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 80,00 zł  80,00 zł 110,00 zł 150,00 zł 170,00 zł 

 2 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 70,00 zł  70,00 zł 90,00 zł 120,00 zł 150,00 zł 

3 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 60,00 zł  60,00 zł 80,00 zł 90,00 zł 120,00 zł 

4 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 50,00 zł  50,00 zł 60,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 

5 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 40,00 zł  40,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 80,00 zł 
Razem 
pula 
nagród w 
konkursie 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 300,00 zł 

 

300,00 zł 380,00 zł 500,00 zł 620,00 zł 
Nagrody pieniężne będą wypłacane w biurze zawodów 
W przypadku gdy w konkursie liczba uczestników będzie  niewielka tj. – poniżej 16 koni w konkursie; 
nagrody zostaną wypłacone wg poniższego klucza  12-15 koni nagrody za 1-4 miejsca;  9-11 koni – 
nagrody za 1-3 miejsca, 6-8 koni nagrody za 1-2 miejsca; 3-5 koni w konkursie – nagroda za 1 miejsce, 
W przypadku gdy w konkursie jest 1-2 konie– konkurs rozgrywany bez nagród pieniężnych.  
W przypadku gdy w konkursie miejsca są ex aequo to pula przypadająca na te miejsca jest dodawana a 
następnie dzielona na ilość zawodników którym przysługuje nagroda.  
W przypadku gdy KO wyrazi zgodę na rozegranie klasy C w ilości mniejszej niż 5 koni będzie on 
rozegrany bez opłaty startowej i bez prawa do nagród pieniężnych. 
 
 Nagrody - Finały Halowego Pucharu Śląska - Flot’s dla wszystkich koni startujących w Finale 

dodatkowo w Finałach Halowego Pucharu Śląska nagrody wg poniższego zestawienia  
 

  
Wpisowe 
do finału  Nagrody rzeczowe Nagrody pieniężne 

Kategoria do finału  Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce 3 Miejsce 
4 

Miejsce 
5 

Miejsce 
1 

Miejsce 
2 

Miejsce 
3 

Miejsce 
4 

Miejsce 
5 

Kuce Gr. 1 20 zł. 

Flot’s 
Derka,  
Puchar. 
Medal. 
Szarfa  

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s  Flot’s  200 170 150 120 100 

Kuce Gr 2 30 zł  

Flot’s 
Derka,  
Puchar. 
Medal. 
Szarfa  

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s  Flot’s  250 200 150 120 100 

Amatorzy 20 zł 

Flot’s 
Derka,  
Puchar. 
Medal. 
Szarfa  

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s  Flot’s  200 170 150 120 100 



LUDOWY ZESPÓŁ JEŹDZIECKI DRAMA ZBROSŁAWICE  
Ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice tel. (32)2337000 2337103 

  

Organ Rejestrowy: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Nr konta: 63 8463 0005 2002 0022 
1740 0002 www.zbroslawice.info.pl -mail: osrodek.jezdziecki@wp.pl 

 - 5 - 

OPEN 30 zł 

Flot’s 
Derka,  
Puchar. 
Medal. 
Szarfa  

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s  Flot’s  250 200 150 120 100 

Juniorzy 
młodsi 30 zł  

Flot’s 
Derka,  
Puchar. 
Medal. 
Szarfa  

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s  Flot’s  

300 250 200 150 100 

Juniorzy 35 zł 

Flot’s 
Derka,  
Puchar. 
Medal. 
Szarfa  

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s  Flot’s  

400 320 250 200 150 

Seniorzy 40 zł 

Flot’s 
Derka,  
Puchar. 
Medal. 
Szarfa  

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s 
Puchar. 
Medal. 

Flot’s  Flot’s  

700 600 450 350 250 
 
Ogranicznik nagrody finały – nagrody rzeczowe zostaną wręczone bez względu na ilość startujących w 
danej kategorii Finału. Natomiast nagrody pieniężne w przypadku gdy w pierwszym nawrocie Finału 
liczba uczestników będzie  – poniżej 13 koni; nagrody zostaną wypłacone wg poniższego klucza  9-12 
koni nagrody za 1-4 miejsca;  6-8 koni – nagrody za 1-3 miejsca, 4-6 koni nagrody za 1-2 miejsca; 1-3 
koni w konkursie – nagroda za 1 miejsce,  
           

4. Obowiązuje przedłożenie dokumentów koni i jeźdźców określonych w PZJ i  przepisach 
weterynaryjnych. Paszport należy złożyć w biurze zawodów najpóźniej 0,5 godz. przed 
pierwszym startem konia. Zawodnicy bez aktualnych licencji  nie będą dopuszczeni do startów w 
zawodach regionalnych. Zawodnicy bez aktualnych badań nie będą dopuszczeni do startów ani w 
zawodach regionalnych ani w zawodach towarzyskich.  
Zgodnie z przepisami PZJ nie ma możliwości dopuszczenia do startów zawodników np. poza 
konkursem bez spełnienia wymogów formalnych tj. bez badań; licencji konia czy zawodnika 
lub klasy sportowej uprawniającej do startu na odpowiednim poziomie) W zawodach 
regionalnych wszystkie dane muszą być widoczne na stronie PZJ w systemie ARTEMOR.  
Dla konia istnieje ewentualna możliwość wykupienia licencji jednorazowej, natomiast dla 
zawodnika nie ma możliwości wykupienia licencji jednorazowej. 
 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie transportu i 
trwania zawodów. 

6. Miejsce dla koni będzie przygotowane od. 8.10.2020.r.  od godz. 1400 należy zabrać  pojemniki na 
pasze i wodę.  Boksy będą pościelone przez organizatora  słomą. Słoma na dościelanie będzie 
umieszczona obok namiotów. Trociny we własnym zakresie. Na terenie zawodów istnieje 
możliwość nabycia – siano 1 kostka 10 zł. 

7. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu – każda dodatkowa doba 
50 zł. 

8. Sprawy finansowe. Koszty związane z uczestnictwem w zawodach ponoszą uczestniczące ekipy 
9. Noclegi we własnym zakresie na terenie Ośrodka (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – noclegi 

w domkach 32 2337000 lub w okolicznych hotelach 
10. Podłączenie przyczepy do prądu – 50 zł. dziennie,  
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11. Dla koni wynajmujących boksy kryta ujeżdżalnia dostępna w przeddzień zawodów w godz. od 
14.00 do 20.00.  Dla koni nie stacjonujących na terenie Ośrodka a startujących w zawodach 
regionalnych kryta ujeżdżalnia dostępna w przeddzień zawodów od godziny 16.00 do 20.00 pod 
warunkiem uregulowania opłaty w wysokości 50 zł. od konia. 

12. Propozycje zatwierdzone przez członka zarządu  Śl.Z.J p. Pawła Przybyłę  w dniu 23.09.2020 r. 
 
 
 
 
 

SPRAWY WETERYNARYJNE 
  
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. 
c. przegląd weterynaryjny odbywać się będzie w trakcie trwania konkursów na życzenie lekarza zawodów lub sędziego 
głównego. 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu 
oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym 
celom np. komercyjnym. 
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej 
opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków 
medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy. 
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, 
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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 
współpracy z koniem. 
Współorganizatorzy:                                   
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REGULAMIN  
HALOWEGO OTWARTEGO PUCHARU ŚLĄSKA  

Kategoria  Eliminacje 
Rodzaj konkursu  
i daty eliminacji 

Eliminacje 
Rodzaj konkursu   
i daty eliminacji 

Eliminacje 
Zdobyte 
punkty 
bonifikacyjne 
za wynik 

Eliminacje 
Zdobyte 
punkty 
bonifikacyjne 
za miejsce 

Uwagi dot. punktacji i 
Finału  
W Finale we wszystkich 
kategoriach punkty 
bonifikacyjne  liczone są 
podwójnie 

Kuce Gr1 – 50 
cm. 
Zawodnicy 
posiadający  
minimum licencję 
wstępną,   start na 
kucach o 
wysokości do 130 
cm, wiek 
zawodnika do 13 
lat 
 

art. 238.2.1 –
zwykły 
Eliminacje - 3 
konkursy 
Eliminacyjne  
zawsze pierwszego 
dnia zawodów 
 

art. 238.2.1 zwykły 
Eliminacje -  
3 konkursy 
Eliminacyjne 
zawsze drugiego 
dnia zawodów 

0 – 10 pkt 
1-5 – 6 pkt 
6-9 – 4 pkt 
pow.9 -2 pkt 

m-ce 1- 10 pkt 
m-ce 2 - 9 pkt 
m-ce 3 - 8 pkt 
m-ce 4 - 7 pkt 
m-ce 5 - 6 pkt 
m-ce 6 - 5 pkt 
m-ce 7 - 4 pkt 
m-ce 8 - 3 pkt 
m-ce 9 - 2 pkt 
m-ce 10- 1  pkt 

Finał:  
Finał konkurs dwunawrotowy  
art 273.3.3.2 
Do punktów 
eliminacyjnych liczy się 
tylko pierwszy przejazd z 
każdego konkursu. 
Do Finału kwalifikują się 
wszyscy zawodnicy, którzy 
startowali minimum w 3 
konkursach eliminacyjnych 
Liczony jest wynik 3 
najlepszych przejazdów; 
wynik 4 (i każdego 
następnego) przejazdu z 
najmniejszą ilością 
punktów jest odrzucany. 

Kuce Gr 2 – 80 
cm 
Zawodnicy 
posiadający  
minimum licencję 
wstępną,   Prawo 
startu  mają 
zawodnicy  na 
kucach i małych 
koniach o 
wysokości do 156 
cm, wiek 
zawodnika do 16 
lat.  

art. 238.2.1 -
zwykły 
Eliminacje - 3 
konkursy 
Eliminacyjne  
zawsze pierwszego 
dnia zawodów 
 
 

art. 238.2.1 zwykły 
Eliminacje -  
3 konkursy 
Eliminacyjne 
zawsze drugiego 
dnia zawodów 
 

0 – 10 pkt 
1-5 – 6 pkt 
6-9 – 4 pkt 
pow.9 -2 pkt 

m-ce 1- 10 pkt 
m-ce 2 - 9 pkt 
m-ce 3 - 8 pkt 
m-ce 4 - 7 pkt 
m-ce 5 - 6 pkt 
m-ce 6 - 5 pkt 
m-ce 7 - 4 pkt 
m-ce 8 - 3 pkt 
m-ce 9 - 2 pkt 
m-ce 10- 1  pkt 

Finał:  
konkurs dwunawrotowy art 
273.3.3.2 
Do punktów 
eliminacyjnych liczy się 
tylko pierwszy przejazd z 
każdego konkursu.  
Do Finału kwalifikują się 
wszyscy zawodnicy, którzy 
startowali minimum w 3 
konkursach eliminacyjnych 
Liczony jest wynik 3 
najlepszych przejazdów; 
wynik 4 (i każdego 
następnego) przejazdu z 
najmniejszą ilością 
punktów jest odrzucany.. 

Amatorzy – 70 
cm. 
Warunki 
udziału: 
Brak rejestracji w 
WZJ lub 
zawodnicy  
zarejestrowani w 
WZJ/PZJ ale 
posiadający tylko 
licencję wstępną 
B .  
 

70 cm. z oceną 
stylu jeźdźca  
Eliminacje - 
3 konkursy 
Eliminacyjne  
zawsze pierwszego 
dnia zawodów 
 

70 cm  
z oceną stylu 
jeźdźca  
Eliminacje -  
3 konkursy 
Eliminacyjne 
zawsze drugiego 
dnia zawodów 
 

0-1 – 10 pkt 
1,5-2 - 8 pkt 
2,5-3,5 – 5 pkt 
4-5 – 2 pkt 

m-ce 1- 10 pkt 
m-ce 2 - 9 pkt 
m-ce 3 - 8 pkt 
m-ce 4 - 7 pkt 
m-ce 5 - 6 pkt 
m-ce 6 - 5 pkt 
m-ce 7 - 4 pkt 
m-ce 8 - 3 pkt 
m-ce 9 - 2 pkt 
m-ce 10- 1  pkt 

Finał:  
Finał konkurs dwunawrotowy.  
I nawrót – z ocena stylu 
jeźdźca – II Nawrót – 
zwykły art. 238.2.1 W 
drugim nawrocie Finału 
punkty za błędy liczone 
będą zgodnie z TABELĄ III 
KONKURSU 
EGZAMINACYJNEGO  NA 
STYL JEŹDŹCA   
Do punktów 
eliminacyjnych liczy się 
tylko pierwszy przejazd z 
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każdego konkursu. Do 
Finału kwalifikują się 
wszyscy zawodnicy, którzy 
startowali minimum w 3 
konkursach eliminacyjnych 
. Liczony jest wynik 3 
najlepszych przejazdów; 
wynik 4 (i każdego 
następnego) przejazdu z 
najmniejszą ilością 
punktów jest odrzucany. 

Open 100 cm 
Warunki 
udziału: 
Start tylko dla 
zawodników 
zarejestrowanych 
w WZJ/PZJ oraz 
posiadających 
minimum licencje 
wstępną B lub III 
klasę sportową 
 

Klasa L 
– art. 238.2.1 -
zwykły 
Eliminacje - 
3 konkursy 
Eliminacyjne  
zawsze pierwszego 
dnia zawodów 
 

Klasa L 
art. 238.2.1 zwykły 
Eliminacje -  
3 konkursy 
Eliminacyjne 
zawsze drugiego 
dnia zawodów 
 

0 – 10 pkt 
1-5 – 6 pkt 
6-9 – 4 pkt 
pow.9 -2 pkt 

m-ce 1- 10 pkt 
m-ce 2 - 9 pkt 
m-ce 3 - 8 pkt 
m-ce 4 - 7 pkt 
m-ce 5 - 6 pkt 
m-ce 6 - 5 pkt 
m-ce 7 - 4 pkt 
m-ce 8 - 3 pkt 
m-ce 9 - 2 pkt 
m-ce 10- 1  pkt 

Finał  
konkurs dwunawrotowy art 
273.3.3.2  kl. L/L1 
Do punktów 
eliminacyjnych liczy się 
tylko pierwszy przejazd z 
każdego konkursu..   
. Do Finału kwalifikują się 
wszyscy zawodnicy, którzy 
startowali minimum w 3 
konkursach eliminacyjnych 
Liczony jest wynik 3 
najlepszych przejazdów; 
wynik 4 (i każdego 
następnego) przejazdu z 
najmniejszą ilością 
punktów jest odrzucany. 

Juniorzy młodsi 
 
Start tylko dla 
zawodników 
zarejestrowanych 
w WZJ/PZJ oraz 
posiadających 
minimum licencje 
wstępną B lub III 
klasę sportową 
 

Klasa L 
– z oceną stylu 
jeźdźca  
Eliminacje - 3 
konkursy 
Eliminacyjne  
zawsze pierwszego 
dnia zawodów 
 
 

Klasa L  
z oceną stylu 
jeźdźca  
Eliminacje -  
3 konkursy 
Eliminacyjne 
zawsze drugiego 
dnia zawodów 
 

0-1 – 10 pkt 
1,5-2 - 8 pkt 
2,5-3,5 - 5pkt 
4-5 – 2 pkt 

m-ce 1- 10 pkt 
m-ce 2 - 9 pkt 
m-ce 3 - 8 pkt 
m-ce 4 - 7 pkt 
m-ce 5 - 6 pkt 
m-ce 6 - 5 pkt 
m-ce 7 - 4 pkt 
m-ce 8 - 3 pkt 
m-ce 9 - 2 pkt 
m-ce 10- 1  pkt 

Finał: 
Finał konkurs dwunawrotowy.  
I nawrót – z ocena stylu 
jeźdźca – II Nawrót – 
zwykły art. 238.2.1 W 
drugim nawrocie Finału 
punkty za błędy liczone 
błędy liczone będą zgodnie 
z TABELĄ III KONKURSU 
EGZAMINACYJNEGO NA 
STYL JEŹDŹCA   
Do punktów 
eliminacyjnych liczy się 
tylko pierwszy przejazd z 
każdego konkursu. 
Do Finału kwalifikują się 
wszyscy zawodnicy, którzy 
startowali minimum w 3 
konkursach eliminacyjnych 
Liczony jest wynik 3 
najlepszych przejazdów; 
wynik 4 (i każdego 
następnego) przejazdu z 
najmniejszą ilością 
punktów jest odrzucany.. 
Zawodnicy z kategorii 
wiekowej junior młodszy 
nie będą klasyfikowani w 
konkursie przeznaczonym 
dla seniorów 

Juniorzy  Klasa P Klasa P  0 – 10 pkt m-ce 1- 10 pkt Finał:  
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Start tylko dla 
zawodników 
zarejestrowanych 
w WZJ/PZJ i 
posiadających 
Minimum LZB-
III  
 

Dzień I – art. 
238.2.1 -zwykły 
 Eliminacje - 
3 konkursy 
Eliminacyjne 
zawsze pierwszego 
dnia zawodów 
 

art. 245.3 
Dokładności z 
natychmiastową 
rozgrywką 
Eliminacje -  
3 konkursy 
Eliminacyjne 
zawsze drugiego 
dnia zawodów 
 

1-5 – 6 pkt 
6-9 – 4 pkt 
pow.9 -2 pkt 

m-ce 2 - 9 pkt 
m-ce 3 - 8 pkt 
m-ce 4 - 7 pkt 
m-ce 5 - 6 pkt 
m-ce 6 - 5 pkt 
m-ce 7 - 4 pkt 
m-ce 8 - 3 pkt 
m-ce 9 - 2 pkt 
m-ce 10- 1 pkt 

Finał konkurs dwunawrotowy. 
art 273.3.3.2 kl P/P1 
Do Finału kwalifikują się 
wszyscy zawodnicy, którzy 
startowali minimum w 3 
konkursach eliminacyjnych 
Liczony jest wynik 3 
najlepszych przejazdów; 
wynik 4 (i każdego 
następnego) przejazdu z 
najmniejszą ilością 
punktów jest odrzucany. 

Seniorzy 
Start tylko dla 
zawodników 
zarejestrowanych 
w WZJ/PZJ i 
posiadających 
Minimum LZB-
III  
 

Klasa N 
 art. 245.3 
Dokładności z 
natychmiastową 
rozgrywką  
Eliminacje - 
3 konkursy 
Eliminacyjne  
zawsze pierwszego 
dnia zawodów 
 

Klasa N 
art.  art. 238.2.1  
zwykły 
Eliminacje -  
3 konkursy 
Eliminacyjne 
zawsze drugiego 
dnia zawodów 
 

0 – 10 pkt 
1-5 – 6 pkt 
6-9 – 4 pkt 
pow.9 -2 pkt 

m-ce 1- 10 pkt 
m-ce 2 - 9 pkt 
m-ce 3 - 8 pkt 
m-ce 4 - 7 pkt 
m-ce 5 - 6 pkt 
m-ce 6 - 5 pkt 
m-ce 7 - 4 pkt 
m-ce 8 - 3 pkt 
m-ce 9 - 2 pkt 
m-ce 10- 1 pkt 

Finał:  
Finał konkurs dwunawrotowy. 
art 273.3.3.2 kl N/N1 
Do Finału kwalifikują się 
wszyscy zawodnicy, którzy 
startowali minimum w 3 
konkursach eliminacyjnych 
Liczony jest wynik 3 
najlepszych przejazdów; 
wynik 4 (i każdego 
następnego) przejazdu z 
najmniejszą ilością 
punktów jest odrzucany. 

 
 

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE PUCHARU I KONKURSÓW ELIMINACYJNYCH  
Zawodnik z kategorii wiekowej 
młodzik od 9 do 11  lat może być 
klasyfikowany w kategorii 

Zawodnik z kategorii wiekowej 
junior młodszy od  12 do 15 lat  
może być klasyfikowany w kategorii 

Zawodnik z kategorii wiekowej 
junior 16-18 lat może być 
klasyfikowany w kategorii 

Zawodnik z kategorii wiekowej 
młody jeździec i senior  od 19 roku 
życia  może być klasyfikowany w 
kategorii 

Kuce grupa I Kuce grupa I Kuce grupa II TYLKO I WYŁĄCZNIE 
SENIORÓW  

Kuce grupa II Kuce grupa II Junior  Amator – pod warunkiem, że nie 
jedzie żadnej innej kategorii Finału 

Amator – pod warunkiem że nie 
jedzie żadnej innej kategorii Finału 

Junior młodszy Senior OPEN– pod warunkiem, że nie 
jedzie żadnej innej kategorii Finału 

 Junior  Amator – pod warunkiem że nie 
jedzie żadnej innej kategorii Finału 

 

 Amator – pod warunkiem ,że nie 
jedzie żadnej innej kategorii Finału 

OPEN – pod warunkiem, że nie 
jedzie żadnej innej kategorii Finału 

 

 

Do punktów eliminacyjnych liczy się tylko lepszy przejazd z każdego konkursu, w przypadku 
konkursu zwykłego lub dwufazowych liczy się wynik pierwszego przejazdu. 
Punkty eliminacyjne są przyznawane za wyniki kolejnych przejazdów liczonych do Mistrzostw (po 
odrzuceniu wyników nieliczonych) 
Reasumując jeżeli startujemy na 2 koniach lub na 1 koniu 2 razy w jednym konkursie to wynik 
gorszego lub gorszych przejazdów jest odrzucany; W przypadku konkursów zwykłych odrzucany 
jest drugi przejazd konia (treningowy). Zatem każdy z zawodników musi wystartować 3 razy w 
konkursach eliminacyjnych ale ma możliwość startu  8 razy  w konkursach eliminacyjnych (tyle 
jest eliminacji), jednakże  do finału liczą się tylko 3 najlepsze wyniki.  

 


