REGULAMIN
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W UJEŻDŻENIU PROFI i AMATORÓW

1. Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozgrywane są zgodnie z
przepisami i regulaminami PZJ dotyczącymi dyscypliny ujeżdżenia oraz niniejszym
regulaminem.
2. Prawo startu w Mistrzostwach Województwa mają:
2.1. W kategoria PROFI
2.1.1. zawodnicy i KJ z województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.1.2. zawodnicy posiadający licencję WZJ / PZJ
2.1.3. zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie
2.1.4. zawodnicy posiadający aktualne ubezpieczenie
2.1.5. konie posiadające licencję WZJ / PZJ
2.1.6. konie posiadające aktualne szczepienia
2.2. W kategoria AMATOR
2.2.1. zawodnicy i KJ z województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.2.2. zawodnik bez klasy sportowej A,B,C
2.2.3. zawodnik posiadający maksymalnie srebrną odznakę lub uprawnienia III
stopnia
2.2.4. jest wymagana licencja WZJ / PZJ zawodnika
2.2.5. zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie
2.2.6. zawodnicy posiadający aktualne ubezpieczenie
2.2.7. konie posiadające licencję WZJ / PZJ
2.2.8. konie posiadające aktualne szczepienia
3. Zawodnik w Mistrzostwach Województwa może startować w kategorii o jeden
wyższej niż wynikająca z jego wieku.
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4. Konkursy Mistrzostw Województwa:
4.1. W kategorii PROFI
Sobota

Niedziela (finał)

Młodzik Kuce A (8-12 lat)

L6RK, L1RK

L2RK

Kuce B (13-16 lat)

L6RK, L1RK

L2RK

Junior Młodszy Kuce

L2, L3

P6

Junior Młodszy

L2, L3

P1

Junior

P1, P2

D2

Senior

C1, C2

C4

* Konkursy w Kategorii Profi będą zatwierdzane przez Zarząd w I kwartale każdego roku i
ogłaszane na stronie internetowej oraz fb

4.2. W Kategorii AMATOR
Sobota

Niedziela (finał)

Kuce (zawodnicy 9-16 lat)

L1, L2

L3

Duże Konie (zawodnicy 12 lat-18lat)

L2, L3

L4

Duże Konie (zawodnicy od 19 lat)

L3, L4

P1

* Konkursy w Kategorii Amator będą zatwierdzane przez Zarząd w I kwartale każdego
roku i ogłaszane na stronie internetowej oraz fb

5. Zasady rozgrywania Mistrzostw Województwa w kategorii PROFI
5.1. Mistrzostwa Województwa rozgrywane są w formule 3 konkursów,
stanowiących Rundę
5.2. W Mistrzostwach Województwa dozwolone są starty jednego zawodnika na
dwóch koniach, natomiast w finale na jednym koniu
5.3. Zawodnik wybiera konia do startu w finale Mistrzostw Województwa do 1
godziny po swoim ostatnim półfinałowym przejeździe i zgłasza obsłudze
komputerowej
5.6 Bez względu na wynik w konkursach półfinałowych Mistrzostw Województwa
pary mają prawo startu w finale Mistrzostw Województwa
5.6. Klasyfikacja końcowa
5.8.1. Zawodnicy według sumy zdobytych punktów procentowych ze wszystkich
konkursów Mistrzostw Województwa
5.8.2 W przypadku startu zawodnika na dwóch koniach według sumy zdobytych
punktów procentowych lepszych startów konkursów (lepszy wynik I konkursu +
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lepszy wynik II konkursu + wynik finały)
6. Zasady rozgrywania Mistrzostw Województwa w kategorii AMATOR
6.1. Mistrzostwa Województwa rozgrywane są w formule 3 konkursów,
stanowiących Rundę
6.2. W Mistrzostwach Województwa dozwolone są starty jednego zawodnika na
dwóch koniach, natomiast w finale na jednym koniu
6.3. Zawodnik wybiera konia do startu w finale Mistrzostw Województwa do 1
godziny po swoim ostatnim półfinałowym przejeździe i zgłasza obsłudze
komputerowej
6.6 Bez względu na wynik w konkursach półfinałowych Mistrzostw Województwa
pary mają prawo startu w finale Mistrzostw Województwa
6.6. Klasyfikacja końcowa
6.8.1. Zawodnicy według sumy zdobytych punktów procentowych ze wszystkich
konkursów Mistrzostw Województwa
6.8.2 W przypadku startu zawodnika na dwóch koniach według sumy zdobytych
punktów procentowych lepszych startów konkursów (lepszy wynik I konkursu +
lepszy wynik II konkursu + wynik finały)
7. W Mistrzostwach Województwa dozwolona jest jazda z batem (duże konie do 120
cm, kuce do 100 cm)
8. W Mistrzostwach Województwa jazda w ostrogach nie jest obowiązkowa
9. W ramach Mistrzostw Województwa w kategorii Młodzik Kuce (8-12 lat), zawodnik
może używać wypinaczy w trakcie przejazdu
10. Kuc może startować w jednym konkursie pod dwoma zawodnikami – dotyczy
młodzików
11. W Mistrzostwach Województwa programy nie mogą być czytane
12. Wiek zawodnika określa się zgodnie z tym jaki wiek osiąga w danym roku
kalendarzowym
13. Na 24h przed rozpoczęciem pierwszego konkursu i do zakończenia Mistrzostwa
nikt inny niż zawodnik nie ma prawa jeździć na koniu zgłoszonym wraz z nim na
zawody (para jeździec-koń), pod karą dyskwalifikacji
14. W przypadku dzielenia kucy między dwóch zawodników, prawo dosiadania kuca
bezpośrednio przed startem ma zawodnik rozprężający się do startu
15. Koń startujący w Mistrzostwach Województwa nie może startować w Zawodach
Regionalnych pod innym zawodnikiem
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