Regulamin rozgrywania Halowych Mistrzostw Województwa Łódzkiego
DZIECI I MŁODZIEŻY
Dyscypliny B - skoki przez przeszkody
Prosimy 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.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach,
spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie
jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich
aspektów współpracy z koniem.
Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Mistrzostwa rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ, Regulaminem
Rozgrywania Zawodów Krajowych w Skokach przez Przeszkody, oraz zasadami niniejszego
regulaminu. Zawody rozgrywane są w formule dwudniowej i składają się z półfinału
(pierwszy dzień zawodów) i finału (drugi dzień zawodów).
Art. 2. KATEGORIE ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Mistrzostwach mają prawo startu zawodnicy posiadający licencję sportową
uprawniającą do startu w konkursach danej grupy wiekowej zgodnie z przepisami PZJ.
2. W Mistrzostwach mogą startować zawodnicy niezrzeszeni mający wykupione licencje w
OZJ Łódź oraz zawodnicy klubów zrzeszonych w OZJ Łódź, których kluby mają
opłacone składki za bieżący rok.
3. Kategorie wiekowe
a. MŁODZICY na kucach – zawodnicy w wieku 9-12 lat
b. JUNIORZY MŁODSI – zawodnicy w wieku 12-15 lat
c. JUNIORZY i Młodzieżowcy zawodnicy w wieku 16-21 lat
4. W kategoriach juniorzy młodsi i juniorzy, zawodnicy mogą startować na kucach i dużych
koniach. Na listach startowych będą zapisywane najpierw kuce, a potem duże konie, a
w konkursie finałowym odwrotnie.
5. Każdy zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej, dopuszczalny jest
start w wyższej kategorii wiekowej o jedną wyżej, oprócz młodzików na kucach.

Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi;
lodzkiejezdzieckie.pl; ozj-lodz.pl; ozj@ozj-lodz.pl; facebook.com/lodzkiejezdzieckie
91-509 Łódź, ul. Łagiewnicka 307/311, tel. (42) 659 04 19
KRS: 0000177668, REGON: 471265430, NIP 726-155-47-87

6. W każdej kategorii wiekowej zawodnik ma prawo do startu na dwóch koniach w
półfinale. W finale może startować na jednym koniu, który ukończył półfinał i zgłoszony
został do Komisji Sędziowskiej, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu
finałowego. W finale może wystartować koń i zawodnik, który ukończył półfinał.
7. Koń zgłoszony do Mistrzostw może startować tylko w konkursach mistrzowskich.
Art. 3. ZASADY ROZGRYWANIA I KLASYFIKACJI
WARUNKI TECHNICZNE I RODZAJE KONKURSÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORII WIEKOWYCH.
FINAŁ
Kategoria
półfinał
wiekowa
I nawrót
II nawrót
MŁODZICY

LL (60 cm)
dokładności

LL (70 cm)
dokładności

LL (75 cm)
dokładności

JUNIORZY
MŁODSI

L
dokładności

L
dokładności

L1
dokładności

JUNIORZY I
MŁODZIEŻOWCY

P
dokładności

P1
dokładności

N
dokładności

1. HMWŁ w każdej kategorii wiekowej, mogą być rozegrane pod warunkiem startu
minimum pięciu zawodników.
2. Kolejność startów:
a. W półfinale o kolejności startów decyduje losowanie komputerowe.
b. W finale zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc po
półfinale. W przypadku miejsc ex aequo o kolejności startów decyduje kolejność
startów w poprzednim konkursie.
3. W HMWŁ sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą co najmniej półfinał i
pierwszy nawrót finału.
4. Wynikiem końcowym jest suma punktów karnych uzyskanych we wszystkich konkursach
Mistrzostw. W przypadku takiej samej ilość punktów karnych o miejsca medalowe
przeprowadza się rozgrywkę na zasadach konkursu zwykłego. W przypadku równej
ilości punktów karnych na miejscach dalszych przyznaje się miejsca ex aequo.
Art. 4. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Na HMWŁ w miejscu rozgrywania zawodów na 24 godziny przed planowanym
rozpoczęciem zawodów, jak również w czasie trwania całych zawodów prawo
dosiadania koni, pod groźbą dyskwalifikacji, mają tylko zawodnicy startujący na tych
koniach.
2. Komisja Sędziowska:
Komisja Sędziowska musi się składać z co najmniej 3 sędziów z minimum 2 klasą
sędziowską plus Sędzia Komisarz.
Art. 5. NAGRODY
1. Do dekoracji zaproszeni są wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli HMWŁ bez względu na
uzyskany wynik. Puchary oraz medale przeznaczone są dla zwycięzców
poszczególnych kategorii (miejsca I-III).
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