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REGULAMIN MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W UJEŻDŻENIU 2022 

I. Mistrzostwa Małopolski w konkurencji ujeżdżenie rozgrywane są w następujących kategoriach: 

1. Młodzików na kucach – konkursy L8, L10, L5 

2. Młodzików na dużych koniach*  – konkursy L8, L10, L5 

3. Juniorów Młodszych na kucach – konkursy P3, P4, P5 

4. Juniorów Młodszych na dużych koniach* – konkursy P3, P4, P5 

5. OPEN – konkursy P1, P2, P3 

6. Juniorów –  konkursy D3, D4, P5  

7. Młodych Jeźdźców – konkursy N4, N5, N7 

8. Seniorów – konkursy C1, C2, C4  

* Konie (wzrost powyżej 149cm) 

II. W kategoriach Młodzików na kucach, Młodzików na koniach i Juniorów Młodszych na kucach 

konkursy rozgrywane są na czworoboku 20x40. W pozostałych kategoriach konkursy rozgrywane 

są na czworoboku 20x60. 

III. 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) 

IV. Prawo startu w kategorii OPEN mają zawodnicy powyżej 18 lat, nie posiadający II licencji w 

ujeżdżeniu w sezonie 2020 lub wcześniej 

V. Młodzik ma prawo startu równocześnie w kategorii na kucach i na dużych koniach. 

VI. Junior Młodszy ma prawo startu równocześnie w kategorii na kucach i na dużych koniach. 

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

certyfikat wzrostu.  

VIII. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 zawodników w kategorii wymienionej w pkt. I 

organizator ma prawo zrezygnować z jej rozgrywania. 

IX. We wszystkich kategoriach wiekowych dozwolona jest jazda z batem. 

X. We wszystkich kategoriach wiekowych niedozwolone jest czytanie programu. 

XI. W kategorii seniorów jazda w ostrogach i kiełźnie munsztukowym jest nieobowiązkowa. 

XII.  Konie startujące w Mistrzostwach Małopolski nie mogą opuszczać terenu rozgrywania zawodów 

do zakończenia udziału w zawodach. 

XIII.  Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami konkurencji. 
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