
Regulamin rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia w skokach przez przeszkody: 

  

1. W Mistrzostwach Podkarpacia mogą startować tylko zawodnicy zarejestrowani w Podkarpackim Związku Jeździeckim.  

2. Wszystkich zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ i PdkZJ. 

3. Mistrzostwa w danej kategorii wiekowej odbędą się pod warunkiem zgłoszenia w regulaminowym terminie (10 dni 

przed zawodami) i ostatecznego uczestnictwa co najmniej 3 zawodników. 

4. Zgłoszenia do startu należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów.  

5. Medale zostają rozdane bez względu na liczbę osób, które ukończyły Mistrzostwa. 

6. W zgłoszeniu musi być podany rok urodzenia konia i zawodnika.  

7. Przed zawodami odbywa się odprawa techniczna, podczas której losowane są numery startowe. W przypadku 

nieobecności zawodnika lub jego reprezentanta losowania dokonuje sędzia główny. 

8. Młodzik, Junior Młodszy, Junior w danym roku kalendarzowym może wybrać kategorię wiekową lub o jedną wyżej, ale 

startować może tylko w jednej z tych kategorii wiekowych.  

9. Istnieje jedna kategoria Mł. Jeździec/Senior 

10. W półfinałach pierwsze konie zawodników startują zgodnie z ustaloną kolejnością, drugie konie zostają umieszczone 

na końcu listy w kolejności zgodnej z kolejnością pierwszych koni. Pomiędzy pierwszymi i drugimi końmi zawodników 

startujących w Mistrzostwach rozpisuje się konie zawodników z konkursu otwartego. 

11. W II półfinale i obydwu nawrotach finału zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc.  

W przypadku, gdy po obu półfinałach kilku zawodników ma jednakową liczbę punktów karnych, o kolejności startu 

decyduje wynik II półfinału.  

12. W finale każdy zawodnik ma prawo startu tylko na jednym koniu, tym na którym ukończył jeden z półfinałów. W dzień 

poprzedzający finały zawodnik wybiera jednego konia do finału i zgłasza ten fakt komisji sędziowskiej. 

13. O zwycięstwie w Mistrzostwach decyduje mniejsza łączna ilość punktów karnych. W przypadku osiągnięcia 

jednakowych rezultatów punktowych przez zawodników na miejscach medalowych o ostatecznej klasyfikacji 

zdecyduje rozgrywka. W przypadku przeprowadzenia rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach 

konkursu zwykłego. 

14. W pierwszym i drugim półfinale zawodnikom startującym na dwóch koniach zalicza się wynik lepszego przejazdu.  

15. W przypadku eliminacji w jednym z półfinałów zawodnik otrzymuje wynik najgorszego zawodnika w konkursie 

(uczestnika mistrzostw), który ukończył przejazd plus 10 punktów karnych.  

16. Aby zawodnik został sklasyfikowany w Mistrzostwach musi ukończyć jeden półfinał i pierwszy nawrót finału. 

 

 

Kategorie wiekowe Mistrzostw Podkarpacia/zasady rozgrywania konkursów mistrzowskich: 

 

Dzieci (11-14 lat): 

 I półfinał:  konkurs dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1. -  wys. 60 cm 

 II półfinał: konkurs dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1. -  wys. 80 cm 

 Finał:  konkurs dwunawrotowy art. 273.3.2 z rozgrywką o miejsca medalowe - wys. 80/80 cm 

  

Junior Młodszy (12-15 lat): 

 I półfinał:  konkurs zwykły art. 238.2.1. -  wys. 105 cm 

 II półfinał: konkurs zwykły art. 238.2.1. -  wys. 105 cm 

 Finał:  konkurs dwunawrotowy art. 273.3.2 z rozgrywką o miejsca medalowe - wys. 105/105 cm 

 

Junior (14-18 lat): 

 I półfinał:  konkurs zwykły art. 238.2.1. -  wys. 110 cm 

 II półfinał: konkurs zwykły art. 238.2.1. -  wys. 110 cm 

 Finał:  konkurs dwunawrotowy art. 273.3.2 z rozgrywką o miejsca medalowe - wys. 120/120 cm 

 

Mł. Jeździec/Senior (16-21; od 18 lat): 

 I półfinał:  konkurs szybkości art. 239 -  wys. 120 cm 

 II półfinał: konkurs zwykły art. 238.2.1. -  wys. 125 cm 

 Finał:  konkurs dwunawrotowy art. 273.3.2 z rozgrywką o miejsca medalowe - wys. 130/130 cm 

 

 

 


