
Regulamin rozgrywania Halowego Pucharu Dolnego Śląska 

Dyscyplina A – ujeżdżenie 

Obowiązuje od dnia 2.01.2019 r.  Zatwierdzony przez Zarząd DZJ 2.01.2019 

Wszystkie poprzednie wersje regulaminów DZJ dotyczących dyscypliny ujeżdżenie  

i zagadnień objętych wcześniejszymi regulacjami tracą moc. 

 

 

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Halowy Puchar Dolnego Śląska w Ujeżdżeniu (HPA-DZJ)  rozegrane zostaną zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ dyscypliny A i zapisami 

niniejszego regulaminu.  

2. Zawody rozgrywane są w formule dwudniowej i składają się z konkursu półfinałowego  

i finału.  

3. Zawodnicy spoza okręgu DZJ nie zostaną sklasyfikowani w Pucharze.  

 

Art. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zawodnik może startować jednocześnie w maksymalnie dwóch kategoriach (na różnych 

koniach), zachowując limit startów zależny od wieku zawodnika.  

2. Młodzik może startować jedynie w swojej kategorii wiekowej.  

3. Koń/kuc ma prawo startu w jednej kategorii wiekowej.  

4. W przypadku kat. Młodzika, kuc może startować pod dwoma zawodnikami.   

 

Art. 3. KATEGORIE 

1) KATEGORIA AMATORZY (kuce) 

2) KATEGORIA AMATORZY (duże konie) 

3) KATEGORIA MŁODZICY - zawodnicy w wieku 9-11 lat (kuce) 

4) KATEGORIA MŁODZICY - zawodnicy w wieku 9-11 lat (duże konie) 

5) JUNIORZY MŁODSI – zawodnicy w wieku 12-15 lat (kuce) 

6) JUNIORZY MŁODSI – zawodnicy w wieku 12-15 lat (duże konie) 

7) Puchar DZJ RUNDA P BURSZTYNOWA (bez kategorii wiekowej) 

8) Puchar DZJ RUNDA N SREBRNA (bez kategorii wiekowej) 

9) Puchar DZJ RUNDA C ZŁOTA (bez kategorii wiekowej) 

10) Puchar DZJ RUNDA CC DIAMENTOWA (bez kategorii wiekowej) 

 



KONKURSY DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII (HPA-DZJ) 

Lp Kategoria czworobok Półfinał Finał 

1 KATEGORIA AMATORZY (kuce) 
 

20x60 m L1 L2 

2 KATEGORIA AMATORZY (duże konie) 
 

20x60 m L1 L2 

3 KATEGORIA MŁODZICY (kuce) 20x40 m L1 RK L2 RK 

4 KATEGORIA MŁODZICY (duże konie) 
 

20x40 m L1 RK L2 RK 

5 JUNIORZY MŁODSI (kuce) 20x40 m P3 P6 

6 JUNIORZY MŁODSI (duże konie) 20x40 m D1 D2 

7 Puchar DZJ RUNDA P 20x60 m P3 P4 

8 Puchar DZJ RUNDA N 20x60 m N5 N6 

9 Puchar DZJ RUNDA C 20x60 m C1 C2 

10 Puchar DZJ RUNDA CC  20x60 m CC4 CC5 

 

5. Podczas Pucharu HPA-DZJ organizator dodatkowo może zorganizować Halowy Puchar 

Amatorów. Halowy Puchar Amatorów rozgrywany jest w ramach zawodów 

towarzyskich, nie występuje podział na kategorie wiekowe ale występuje podział na 

kuce i duże konie. Zgodnie z przepisami PZJ na kucu może startować jedynie osoba do 

16 roku życia włącznie. 

6. Amatorem jest osoba nie posiadająca licencji A i posiadająca maksymalnie brązową 

odznakę jeździecką. 

Art. 4. ZASADY ROZGRYWANIA I KLASYFIKACJI 

1. Zawodnik może startować w jednej kategorii na dwóch koniach, z tym, że przed 

rozpoczęciem konkursu finałowego musi wskazać konia, na którym startuje w finale. 

2.  Do punktacji HPA-DZJ zalicza się wynik konia wyżej sklasyfikowanego w danym 

konkursie.  

3. W HPA-DZJ sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą dwa konkursy. 

4. Kolejność startu w półfinale jest losowana. 

5. Kolejność startu w konkursie finałowym wg zajmowanych miejsc po półfinale losowana 

w podziale co 5 koni.  

6. Miejsca w klasyfikacji końcowej będą ustalone wg liczby punktów procentowych 

zgromadzonych we wszystkich konkursach HPA-DZJ danej kategorii.  

7. W przypadku równej liczby punktów procentowych uzyskanych przez zawodników (dot. 

miejsc medalowych) o kolejności decyduje lepszy wynik procentowy w finale, a następnie 

w półfinale.  

 

 

 

 



Art. 5. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 1. Na HPA-DZJ w miejscu rozgrywania zawodów na 24 godziny przed planowanym 

rozpoczęciem zawodów, jak również w czasie trwania całych zawodów prawo dosiadania koni, 

pod groźbą dyskwalifikacji, mają tylko zawodnicy startujący na tych koniach.  

2. Konkursy HPA-DZJ  mogą być czytane.  

3. Zawodnicy biorący udział we wszystkich konkursach HPA-DZJ mogą startować z batem 

oraz mogą startować bez ostróg.  

4. Młodzicy na kucach w konkursach na styl mogą startować na wypinaczach.  

 

Art. 6. NAGRODY 

 

1. Do dekoracji zaproszeni są wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli HPA-DZJ bez względu 

na uzyskany wynik.  

2. Puchary oraz medale przeznaczone są dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca 

I-III).  

3. Prawo do tytułów mistrzowskich, medali i pucharów mają zawodnicy, którzy w 

konkursach półfinałowych i finałowym uzyskali wynik procentowy minimum 110 %. 


