
REGULAMIN MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

2017r.

I. Mistrzostwa Małopolski w dyscyplinie skoki przez przeszkody rozgrywane są w 
następujących kategoriach:
1) Młodzików (wiek zawodnika: 9-11 lat) 
2) Juniorów Młodszych na kucach (wiek zawodnika:12-15lat) 
3) Juniorów Młodszych na dużych koniach (wiek zawodnika:12-15lat)
4) Juniorów (wiek zawodnika:16-18lat) 
5) Seniorów (wiek zawodnika: od 18 lat) 
6) OPEN ( wiek zawodnika: od 16 lat)
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Dane kategorie zostaną rozegrane według następujących konkursów:

1) Kategoria Młodzicy:
I Półfinał kat. Młodzicy 55cm – zwykły (art.238.2.1)
II Półfinał kat. Młodzicy 55cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. Młodzicy 60/60cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.

2) Kategoria Juniorzy Młodsi – KUCE:
I Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KUCE 80cm – zwykły (art.238.2.1)
II Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KUCE 80cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. Juniorzy Młodsi – KUCE 85/85cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.

3) Kategoria Juniorzy Młodsi – DUŻE KONIE:
 I Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KONIE 100cm – zwykły (art.238.2.1)
II Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KONIE 100cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. Juniorzy Młodsi – KONIE 105/105cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.

4) Kategoria Juniorzy:
I Półfinał kat. JUNIORZY 115cm – szybkości (art. 239 Tabela C)
II Półfinał kat. JUNIORZY 120cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. JUNIORZY 125/125cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.



5) Kategoria Seniorzy:
I Półfinał kat. SENIORZY 125cm – szybkości (art. 239 Tabela C)
II Półfinał kat. SENIORZY 130cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. SENIORZY 135/135cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.

6) Kategoria OPEN:
 I Półfinał kat. OPEN 100cm – zwykły (art.238.2.1)
II Półfinał kat. OPEN 100cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. OPEN 105cm – zwykły (art.238.2.1)
W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.

II. Junior młodszy może startować w dwóch kategoriach – na kucach i na dużych koniach,
pozostali zawodnicy – mogą startować w jednej kategorii wiekowej.

III. Na terenie zawodów konie startujące w Mistrzostwach mogą być trenowane wyłącznie przez
startujących na nich zawodników. Luzacy zawodników mogą tylko stępować na koniach.

Każdy zawodnik ma prawo do startu na dwóch koniach w półfinałach, do finału zawodnik 
przystąpić może wyłącznie na jednym koniu.

            W półfinałach każdej kategorii liczy się wynik lepszego konia, nie dotyczy kategorii Senior.
            Mistrzostwa Małopolski Seniorów będą rozgrywane wg zasad Mistrzostw Polski Seniorów   
            2017.
            

Kuce startujące w kategoriach Młodzików i Juniorów Młodszych muszą posiadać aktualny 
certyfikat wzrostu.

W Mistrzostwach Małopolski w konkursach do klasy N1 dopiero trzecia odmowa konia 
powoduje eliminacje.

Konie startujące w Mistrzostwach mogą startować w jednym konkursie dziennie, nie mogą 
równocześnie startować w zawodach regionalnych/towarzyskich – z wyjątkiem niedzieli, 
gdzie dany koń startujący w poprzednich dniach w MM, nie startuje w finale MM.

Zawodnik danej kategorii wiekowej ma prawo do startu w kategorii wyższej – pod 
warunkiem uzyskania zgody Zarządu MZJ.(Zawodnik zobowiązany jest do złożenia 
pisemnej prośby minimum na 7 dni przed Mistrzostwami Małopolski i dołączenie 
przynajmniej 3 wyników potwierdzających ukończenie konkursów o wysokości 
odpowiadającej wysokości konkursu danej kategorii z wynikiem do 4pkt. karnych).

IV. Prawo startu w Mistrzostwach Małopolski mają zawodnicy startujący w barwach klubów
zrzeszonych w MZJ oraz zawodnicy BPK z Małopolski („MAL BPK” w systemie Artemor) 
niezależnie od rodzaju wykupionej licencji (MZJ lub PZJ)

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

VI. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami dyscypliny oraz niniejszym regulaminem.


