
Regulamin Mistrzostw Dolnego Śląska  

w Skokach przez przeszkody w 2016 roku. 

 

1. Organizator: Ośrodek Jeździecki Arkadia Wielka Lipa. 

2. Termin: 16-18.09.12016r. 

3. Kategorie wiekowe, wysokości i rodzaje konkursów / artykuł:  

a. kuce  AB - do 16 lat 

      I połfinał - 70cm - zwykły / 238.2.1 

      II półfinał - 75cm - zwykły /238.2.1 I nawrót finału - 75cm - 

dokładności /273.3.2 

      II nawrót finału - 80cm - dokładności / 273.3.2 

b.  kuce CD - do 16 lat 

      I półfinał - 80cm - zwykły /238.2.1 

      II półfinał - 85cm - zwykły/ 238.2.1 

       I nawrót finału - 85cm - dokładności / 273.3.2 

      II nawrót finału - 90cm - dokładności / 273.3.2 

c.  Junior młodszy 11-15 lat 

      I półfinał - 95cm - zwykły / 238.2.1 

     II półfinał -100cm - zwykły / 238.2.1 

      I nawrót finału - 100cm - dokładności / 273.3.2 

     II nawrót finału - 105cm- dokładności / 273.3.2 

d.  Junior 14-18 lat 

     I półfinał - 110cm - zwykły / 238.2.1 

     II półfinał - 115cm - zwykły / 238.2.1 

     I nawrót finału - 115cm - dokładności / 273.3.2 

     II nawrót finału - 120cm - dokładności / 273.3.2 

e.  Senior pow. 18 lat 

     I półfinał - 120cm - szybkości / 263,239 

     II półfinał - 125cm -  zwykły / 238.2.1 

     I nawrót finału - 125cm - dokładności / 273.3.2 

     II nawrót finału  - 130cm - dokładności / 273.3.2 



f.  Amator 

     I półfinał - 90cm - zwykły / 238.2.1 

    II półfinał - 95cm - zwykły / 238.2.1 

     I nawrót finału - 95cm - dokładności / 273.3.2 

    II nawrót finału - 100cm - dokładności / 273.3.2 

W kategorii ''Amator''  mogą startować zawodnicy ,którzy w sezonie 

2015 nie zdobyli III klasy sportowej w skokach. 

4. Zasady rozgrywania Mistrzostw Dolnego Śląska: 

a. W pierwszym półfinale kolejność startu zawodników ustala się drogą 

losowania. Pierwsze konie startują zgodnie z wylosowaną przez 

zawodnika kolejnością, drugie zostają umieszczone na końcu listy 

startowej w kolejności odpowiedniej do wylosowanej przez zawodnika. 

b. W półfinałach zawodnik ma prawo startu na dwóch koniach. Do wyniku 

zaliczany będzie lepszy przejazd w danym półfinale.  

c. W drugim półfinale i obydwu nawrotach finału zawodnicy startują w 

odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc. W przypadku, gdy po 

obu półfinałach kilku zawodników ma jednakową liczbę punktów 

karnych, o kolejności startu  decyduje czas drugiego półfinału. 

Drugie konie w drugim półfinale zostaną umieszczone na początku listy 

startowej, w kolejności odpowiedniej do zajmowanego przez zawodnika 

miejsca. 

d. Zwycięży ten zawodnik , który uzyska najmniejszą ilość punktów 

karnych w dwóch półfinałach i finale. Przy równej ilości punktów 

karnych na miejscach medalowych przeprowadzona zostanie rozgrywka 

na zasadach konkursu zwykłego, pozostali zawodnicy z równą ilością 

punktów karnych klasyfikowani są ex aequo. 

e. W finale zawodnik może startować tylko na jednym wybranym przez 

siebie koniu, na którym ukończył przynajmniej jeden półfinał. Wybór 

konia zgłosi najpóźniej na 1 godz. przed rozpoczęciem konkursu 

finałowego. 



f. Zawodnik , który nie ukończył jednego z półfinałów otrzymuje wynik 

ostatniego zawodnika, który ukończył przejazd w tym konkursie 

zaliczany do Mistrzostw, powiększony o 10 pkt. karnych. 

g. Zawodnik zostanie sklasyfikowany w Mistrzostwach jeżeli ukończy jeden 

półfinał i pierwszy nawrót finału. 

5. W kategorii kuców wymagany jest certyfikat wzrostu kuca. 

6. Zawodnicy mogą startować w dwóch kategoriach z zachowaniem zasad 

wiekowych i uprawnień konia do startu w danej kategorii. 

7. Warunki finansowe rozgrywania Mistrzostw Dolnego Śląska: 

a. dofinansowanie ze strony DZJ: 

i. medale, 

ii. puchary, 

iii. derki za I miejsce, 

iv. flots na wszystkich zawodników, którzy ukończyli Mistrzostwa 

(dla medalistów flots ''mistrzowskie"), 

v. nagrody finansowe:  

1. kuce AB i CD 300/200/100, 

2. junior młodszy  400/300/200 (w/w kategorie otrzymują 

bony towarowe na sprzęt jeździecki w firmie Mustang), 

3. junior 500/400/300 – gotówka, 

4. senior 600/500/400, 

5. "amator"-nagrody rzeczowe fundowane przez organizatora 

Mistrzostw Dolnego Śląska. 

8. W przypadku rozgrywania konkursów otwartych zawodnicy startujący w 

mistrzostwach w serii "A"- "mistrzostwa" lub na początku list startowych 

każdego konkursu. 

9. Organizator powinien przewidzieć w składzie komisji sędziowskiej delegata 

technicznego czuwającego nad sportową stroną rozgrywania konkursów 

mistrzowskich. 

10. W klasie kuców AB i CD dozwolone są dwa nieposłuszeństwa, trzecie 

eliminuje. 



11. W konkursach dużych koni w przypadku startu zawodnika na kucu 

gospodarz toru  ma obowiązek dostosować warunki techniczne szeregów do 

wzrostu kuca. 

12. Organizator - komisja sędziowska,  do 1 godziny po zakończeniu 

konkursu wywiesza wyniki po każdym rozegranym konkursie liczonym do 

mistrzostw i listy startowe do następnego konkursu. 

13. Organizator w ciągu trzech dni od zakończonych zawodów prześle do 

DZJ listę z pokwitowaniem odbioru bonów towarowych, nagród finansowych  

i wyniki końcowe mistrzostw. 

14. Koszty uczestnictwa w mistrzostwach: 

a. boks w/g stawek organizatora, 

b. wpisowe: 

i. junior młodszy, zawodnik startujący na kucu - 120zł za 

pierwszego konia każdego zawodnika i 80zł za drugiego konia, 

ii. senior/ junior – 150zł za pierwszego konia i 100zł za drugiego 

konia, 

15. Proponowana kolejność rozgrywania konkursów w mistrzostwach: 

    - piątek 

     I i II półf. kuce AB 

     I i II półf. kuce CD 

     I i II półf. "amator" 

    - sobota 

     finał kuce AB 

     finał kuce CD 

     finał "amator" 

     I i II półf. junior młodszy 

     I i II półf junior 

     I i II półf senior 

    -niedziela 

     finał junior młodszy 

     finał junior 

     finał senior 



 

W wypadku rozgrywania konkursów dodatkowych ich kolejność nie powinna 

kolidować ze sprawnym rozgrywaniem konkursów mistrzowskich . 

 

 

 

 


