
 

REGULAMIN
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

Prawo startu w Mistrzostwach mają zawodnicy z województwa
Kujawsko – Pomorskiego z aktualną licencją KPZJ / PZJ, konie również

muszą posiadać ważną licencję  KPZJ / PZJ

I

Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego rozgrywane są w sześciu kategoriach:

1. Młodzik Kuce – zawodnicy w wieku 8-12 lat
2. Kuce – zawodnicy w wieku 13-16 lat
3. Junior młodszy – zawodnicy do 15 lat
4. Junior – zawodnicy do 18 lat, minimum uprawnienia III stopnia (B3)
5. Senior - minimum uprawnienia II stopnia (B2)
6. Amator – bez ograniczeń wiekowych, prawo startu mają zawodnicy nie 

startujący w innych kategoriach, posiadający maksymalnie uprawnienia III 
stopnia (B3);

Kuce muszą posiadać certyfikat wzrostu wydany przez lekarza PZJ

Zawodnik może startować w jednej kategorii, która deklaruje zgłaszając się do mistrzostw. 
Nie dotyczy to juniorów do 16 lat, którzy  mogą startować jednocześnie w kat. Kuców 
oraz na dużych koniach

Zawodnik może wystartować w kategorii o jeden wyższej niż wynika to z jego wieku

Start w kat. Amatorów wyklucza start tego samego zawodnika w innej kategorii
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Zawodnik może startować na dwóch koniach, wybierając do finału jednego z nich
Parametry konkursów:

I półfinał II półfinał I nawrót II nawrót Rozgrywka

kuce zwykły zwykły dokładności dokładności zwykły

Młodzik
Kuce

8-12 lat 60 60 65 70 70

Kuce 13-16 lat 80 80 90 90 90

Junior młodszy
zwykły zwykły dokładności dokładności zwykły

100 100 105 105 105

Junior
zwykły zwykły dokładności dokładności zwykły

110 110 115 120 120

Senior
szybkości dokładności dokładności dokładności

120 130 130 135 -

Amator
zwykły zwykły dokładności dokładności zwykły

90 100 105 105 105

Poza powyższą tabelą zastosowanie mają przepisy PZJ dotyczące rozgrywania 
Mistrzostw Polski

II

Dodatkowo organizator Mistrzostw ma prawo organizacji Rundy Open, składającej się z 
dwóch konkursów pierwszego dnia, rozgrywanych po konkursach mistrzowskich i dwóch 
konkursów drugiego dnia, rozgrywanych przed konkursami mistrzowskimi

Wysokość konkursów pozostaje w gestii organizatora, KPZJ zaleca by konkursy 
rozgrywane były na wysokościach:

– pierwszy dzień -  I konkurs: 110 cm,  II konkurs: 120 cm
– drugi dzień -      III konkurs: 110 cm,  IV konkurs: 120 cm 

W Rundzie Open startować mogą wszyscy zawodnicy zarejestrowani z Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego, również ci startujący w konkursach mistrzowskich

Klasyfikacja końcowa Rundy Open:
Do klasyfikacji łącznej Rundy Open liczona będzie suma punktów z czterech (lub 

mniej) przejazdów konkursów dodatkowych
           Zawodnikom startującym na dwóch koniach zalicza się wynik lepszego przejazdu. 

W przypadku startu zawodnika na dwóch koniach liczona będzie suma zdobytych 
punktów lepszych startów konkursów dodatkowych (lepszy wynik I konkursu + lepszy 
wynik II konkursu + lepszy wynik III konkursu + lepszy wynik IV konkursu )

Pula nagród finansowych Rundy open nie może być finansowana ze środków KPZJ. 
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