
REGULAMIN
OTWARTEJ  LIGI  MAZOWSZA  W  WKKW

EDYCJA  I  -  2014 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Otwarta Liga Mazowsza w WKKW działa w wymiarze regionalnym i nie jest powiązana z innymi rankin-
gami i klasyfikacjami współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez związki i kluby jeździeckie.

2. Konkursy objęte współzawodnictwem Otwartej Ligi Mazowsza w WKKW rozegrane zostaną zgodnie z 
przepisami oraz regulaminem rozgrywania zawodów WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego, a także za-
pisami niniejszego regulaminu.

3. Zawody mogą być rozgrywane w formule  jedno-, dwu- lub trzydniowej według możliwości organizatora 
eliminacji i finału OLM WKKW oraz  jako krajowe lub regionalne.

4. Zawodnicy spoza województwa mazowieckiego ze względu na promowaną ideę otwartości współzawod-
nictwa ligowego będą klasyfikowani na równych prawach z zawodnikami z Mazowsza. 

KATEGORIE

5. Ustala się siedem (7)  kategorii klasyfikacji prowadzonych w ramach Otwartej Ligi Mazowsza WKKW.

5.1. Współzawodnictwo ligowe – konkursy rozgrywane zgodnie z „Regulaminem rozgrywania zawodów 
krajowych WKKW” zatwierdzonym przez  PZJ i obowiązujacym od 1 stycznia 2014 roku:

a/  klasa  LL   -   jeźdźcy do lat 15
b/  klasa  LL   -   jeźdźcy lat 16 i starsi
c/  klasa  L     -   jeźdźcy do lat 18 
d/  klasa  L     -   jeźdźcy lat 19 i starsi
e/  klasa  P      -  jeźdźcy od lat 12 

Liczy się rok urodzenia jeźdźca.

5.2   Współzawodnictwo ligowe - konkursy specjalne – na prawach towarzyskich, bez możliwości uzyskania
przez parę rezultatu kwalifikującego (RK) do wyższej klasy:

a/ klasa Mini LL* do 70 cm w próbie terenowej       kuce (dzieci i dorośli) 
b/ klasa Mini LL* do 70 cm w próbie terenowej       amatorzy ** duże konie

        *) Konkursy specjalne OLM będą rozgrywane w trzech próbach: ujeżdżenie i skoki jak w LL oraz pró
 ba terenowa na dystansie (1000–1350 m) z liczbą przeszkód w terenie tak jak w konkursach na styl
 próby terenowej.



        **)  Amatorem, w rozumieniu niniejszego regulaminu,  jest zawodnik bez licencji,  który nie uzyskał 
   dotychczas wyniku kwalifikującego w zawodach WKKW.  Wymagane jest aktualne zaświadczenie
   lekarza sportowego oraz ubezpieczenie NNW od jazdy konnej.   

WARUNKI UCZESTNICTWA:

6. Udział we współzawodnictwie objętym klasyfikacją Otwartej Ligi Mazowsza w WKKW jest dobrowolny,
a osiągnięty wynik ma charakter honorowy.

7. Zawodnik może startować na tych samych zawodach w różnych konkursach i na różnych koniach pod 
warunkiem zachowania warunków startu w poszczególnych lub wyższych kategoriach odpowiednio do po-
siadanych kwalifikacji sportowych (dotyczy pary: jeździec-koń) oraz zachowując limit startów odpowiedni 
do wieku zawodnika zgodnie z ogólnymi przepisami PZJ.

Jeżeli zawodnik będzie startował w finale na dwóch koniach w jednej klasie, to przed ostatnią próbą musi 
wskazać tego konia, którego wynik będzie zaliczany do klasyfikacji Otwartej Ligi Mazowsza.

MIEJSCE I WARUNKI ROZGRYWANIA 

8. W roku pilotarzowym 2014 zostaną rozegrane zawody OLM WKKW w następujących terminach i miej-
scach:

8.1 Eliminacje:

a/  24-25.05.2014 r.    -    CNC  P, L, LL, mini LL    -    SO Bogusławice w Bogusławicach
b/  7-8.06.2014 r.        -    CNC  P, L, LL, mini LL    -    KJ „Szwadron Jazdy RP”  Stara Miłosna
c/  12.07.2014 r.          -    CNC  P, L, LL, mini LL    -    SHS „Grobice” w Grobicach
d/  15-17.08.2014 r     -    CNC  P, L, LL, mini LL    -    SO Bogusławice w Bogusławicach  

8.2. Finał:

Finał OLM 2014 rozegrany zostanie w Starej Miłośnie w ramach Mistrzostw Warszawy i Mazowsza 
w WKKW, termin zostanie podany po zatwierdzeniu przez PZJ i WMZJ.

9. W klasyfikacji generalnej Otwartej Ligi Mazowsza zostanie sklasyfikowany zawodnik, który uczestniczył
minimum w jednej eliminacji i  w konkursie finałowym.

10. Do klasyfikacji ligowej zawodnika wlicza się punkty rankingowe za miejsce uzyskane w wymienionych 
powyżej eliminacjach, przy czym, jeżeli w danej kategorii zawodnik startował na dwóch lub więcej koniach 
to zaliczony zostaje lepszy wynik, oraz za miejsce zdobyte w finale na koniu wskazanym przez zawodnika 
zgodnie z punktem 7. 

Do klasyfikacji generalnej poza punktami uzyskanymi w obowiązkowym starcie w  finale wliczane zostaną 
trzy najlepsze wyniki z czterech zawodów eliminacyjnych. 

11. Jeżeli w trakcie trwania rozgrywek Otwartej Ligi Mazowsza WKKW para zawodnik-koń wystartuje 
(zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami) w wyższej kategorii, to w takim przypadku do sumy punktów ran-
kingowych OLM w kategorii wyższej zostaną wliczone również punkty zdobyte przez parę w kategorii niż-
szej. Jednak w kolejnych zawodach para zawodnik-koń, która przeszła do kategorii wyższej, nie może zdo-
bywać punktów rankingowych w kategorii niższej.



Jeżeli zawodnik, który po uzyskaniu kwalifikacji wystartował w wyższej kategorii, a wcześniej startował na 
dwóch lub więcej koniach w kategorii niższej, to może zostać sklasyfikowany również w kategorii niższej 
na innych koniach. Jednak punkty rankingowe dla tego zawodnika (pary) naliczane będa od zawodów, w 
których wystartował w dwóch kategoriach jednocześnie. 

12. Tabela punktów rankingowych do zdobycia za uzyskane miejsce w zawodach:

12.1 eliminacyjnych w kategorii :

Liczba punktów za
miejsce w kategorii

Mini LL  
(kuce; konie)

   LL L P

I 10 14 18 21

II 8 12 16 18

III 6 10 14 16

IV 5 8 12 14

V 4 6 10 12

VI 3 5 8 10

VII 2 4 6 8

VIII 1 3 5 6

IX 1 2 4 5

X 1 1 3 4

za ukończenie 
zawodów

1 1 2 3

13.2  finałowych w kategoriach:
 

Liczba punktów za
miejsce w kategorii

Mini LL  
(kuce; konie)

   LL L P

I 14 18 22 26

II 12 16 19 23

III 10 14 16 20

IV 8 12 14 18

V 6 10 12 16

VI 5 8 10 14

VII 4 6 8 12

VIII 3 5 6 10

IX 2 4 5 8

X 2 3 4 6

za ukończenie 
zawodów

2 2 3 4



NAGRODY

14.  Trofeum głównym jest:  „Puchar Otwartej Ligi Mazowsza WKKW” przyznany pierwszemu zawodniko-
wi w każdej z kategorii wymienionych w punkcie 5.  Zawodnicy zajmujący II i III miejsce we współzawod-
nictwie otrzymają pucharki honorowe. Wszyscy sklasyfikowani finaliści Otwartej Ligi Mazowsza WKKW 
otrzymują flot's .

W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników takiego samego wyniku kwalifikującego na I miejsce  
„Puchar Otwartej Ligi Mazowsza w WKKW”  otrzymuje zawodnik wyżej sklasyfikowany w konkursie
finałowym.

15. Zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej Otwartej Ligi Mazowsza zajmą w swojej kategorii miejsca 
od I do III otrzymają nagrody rzeczowe.

16. W czasie rozgrywek OLM prowadzona będzie dodatkowa kwalifikacja o puchary Polskiego Związku 
Hodowców Koni Małopolskich dla najlepszego konia rasy małopolskiej, to jest dla tego, który zgromadzi 
najwięcej punktów rankingowych oraz dla jego hodowcy.

17.  Bonus:  Zwycięzcy poszczególnych konkursów eliminacyjnych otrzymują zniżkę 50% wartości wpiso-
wego na kolejne zawody cyklu eliminacyjnego, w których wezmą udział lub odpowiednio finału. Zniżka 
może być wykorzystana tylko raz. Bonusy nie przechodzą na osoby trzecie oraz tracą ważność w dniu za-
kończenia OLM WKKW edycji 2014. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18. Szczegóły organizacyjne zawodów eliminacyjnych i finału będą opublikowane w Propozycjach zawo-
dów na stronach internetowych PZJ i WMZJ oraz Świat Koni i odpowiednio organizatorów po ich zatwier-
dzeniu zgodnie z przepisami PZJ.

Rada Programowa OLM WKKW 
oraz

Klub Jeździecki „Szwadron Jazdy RP”
Sportowy Klub Jeździecki  “Grobice”


