
    

REGULAMIN
III LETNICH, OTWARTYCH IGRZYSK KUCÓW I MAŁYCH KONI
W UJEŻDŻENIU,  SKOKACH,  WKKW,  PRÓBACH CAPRILLEGO

ORAZ “PONYGAMES”

GROBICE  26-28 V 2017 r

WSTĘP

1.   III Letnie Otwarte Igrzyska  Kuców i Małych Koni  są kontynuacją rozgrywanych na hipodromie w Grobicach     
w roku 2015 i 2016 Letnich Otwartych Igrzysk  Kuców i Małych Koni.

Celem organizacji zawodów jest zaprezentowanie w jednym miejscu i czasie wyszkolenia jeździeckiego dzieci      
i młodzieży zamieszkałej na Mazowszu, a także wyłonienie najlepiej wyszkolonych młodzików i juniorów 
młodszych w ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody, jeździe terenowej na kucach i w próbach Caprillego oraz 
promocja jeździectwa wśród najmłodszych poprzez udział w konkursach “ponygames”.

2.   Igrzyska kuców i małych koni działają w wymiarze regionalnym (ZR; open) i nie są powiązane z innymi rankin-
gami i klasyfikacjami współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez związki i kluby jeździeckie za wyją-
tkiem zaliczenia wyników pojedynczych konkursów do rankingu zawodników i klubów w zgodzie z przepisami 
PZJ i WMZJ.

3.   Udział w igrzyskach kuców i małych koni jest dobrowolny, a osiągnięty wynik współzawodnictwa ma charakter 
honorowy.

4.   W Igrzyskach mogą brać udział dzieci i młodzież zamieszkała w innych województwach na równych prawach jak 
      zawodnicy z Mazowsza. 

ORGANIZATOR,  MIEJSCE, TERMIN
UCZESTNICY

5. Organizator: Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki „GROBICE” w Grobicach przy współudziale:

 Klubu Jeździeckiego „Aldragho” w Piasecznie – skoki
 Szkoła Sportów Konnych w Koczargach Nowych – derby (WKKW)
 Stajni “Moniczynka” w Nowych Budach – ujeżdżenie
 Stajni Hodowlano Sportowej „Grobice” w Grobicach – próby Caprillego,
 Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki “Grobice” - ponygames
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6.  Miejsce rozgrywania zawodów:   Ośrodek Sportów Konnych Dzieci i Młodzieży – Stajnia  Hodowlano
     Sportowa  „Grobice”,  gmina Chynów.

7.  Termin:   26-28 maj 2017 roku.

8.  W III Letnich Otwartych Igrzyskach Kuców i Małych Koni uczestniczą: młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy  
     w wieku określonym przez przepisy PZJ dla poszczególnych dyscyplin, na kucach i małych koniach według
     definicji określonej w przepisach PZJ.  Oraz dzieci od lat 6 w konkursach “ponygames”.

     W konkursach derby mogą uczestniczyć inni jeźdźcy, w tym na dużych koniach, jednak ich wyniki nie będą   
     uwzględniane w wynikach Igrzysk. 

9.  W Igrzyskach mogą wziąć udział jeźdźcy niezrzeszeni w WMZJ i PZJ, legitymujący się:  młodzicy – zalecane      
      posiadanie minimum odznaki PZJ Jeżdżę Konno, a pozostali - Brązowej Odznaki Jeździeckiej PZJ. W konkursach
      “ponygames” – dzieci od lat 6 do 13 bez ograniczeń.

      Jeżeli zawodnika niezarejestrowanego w WMZJ, PZJ zgłosi klub jeździecki lub szkółka nie będąca klubem w ro-
      zumieniu prawa, to dla takiego zawodnika przynależność klubowa zostanie określona zgodnie z nazwą zgłaszają-
      cego go klubu lub szkółki.  Jeżeli jeździec niezarejestrowany w WMZJ, PZJ lub zarejestrowany jako „bez przy-
      należności klubowej” dokona zgłoszenia indywidualnego jego wyniki nie będą liczone do rankingu klubów.      

KATEGORIE ,
DYSCYPLINY - KONKURENCJE

10.  Kategorie indywidualne współzawodnictwa rozgrywane są w grupach wiekowych:  młodzik;  junior młodszy, 
junior, z ustalonym zakresem wiekowym zgodnym z obowiązującymi regulaminami rozgrywania poszczególnych 
dyscyplin jeździeckich PZJ.

11.  Przewiduje się rozegranie konkursów indywidualnych w następujących dyscyplinach jeździeckich i kategoriach   
zawodników:

11.1.  ZR-A  (Ujeżdżenie)

Kategoria I A          - młodzicy na kucach w programach klasy L 
Kategoria II A        -  juniorzy młodsi na kucach i małych koniach w programach klasy P
Kategoria III A       -  juniorzy (wszyscy) oraz juniorzy młodsi z licencją sportową minimum III klasy 

   w ujeżdżeniu na kucach i małych koniach w programach klasy P.

11.2.  ZR-B  (Skoki)
 

Kategoria I B         -  młodzicy na kucach grup do C w konkursie dwu nawrotowym 50/60 cm  (dokładności / zwy
  kły)

Kategoria II B       -  juniorzy młodsi na kucach i małych koniach w konkursie dwu nawrotowym  75/80 cm 
 (dokładności / zwykły)

Kategoria III B      -  juniorzy (wszyscy) oraz juniorzy młodsi z licencją sportową minimum III klasy w skokach 
                                        na kucach gr C, D i na małych koniach (E) w konkursie dwu nawrotowym  90/95 cm 

 (dokładności / zwykły). 

11.3.  ZR-C  (Derby)

Kategoria I C        -  młodzicy na kucach grupy B, C, D – mini LL do 70 cm
Kategoria II C       -  juniorzy młodsi na kucach  C, D, E – mini LL do 70 cm przeszkody stałe; do 80 cm przesz-

 kody parkour'owe. 
Kategoria III C      -  juniorzy (wszyscy) oraz juniorzy młodsi z licencją sportową minimum III klasy w skokach

 na kucach D  i małych koniach (E) – LL  do 80 cm – przeszkody stałe; do 90 przeszkody 
 parkour'owe.
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11.4.  ZRiT-Pr. Caprillego

Kategoria I PrC    -   młodzicy na kucach w programach  - klasa LL
Kategoria II PrC   -   juniorzy młodsi na kucach i małych koniach w programach - klasa LL/L
Kategoria III PrC  -   juniorzy (wszyscy) i juniorzy młodsi z licencją sportową minimum klasy III w ujeżdżeniu

  lub skokach na kucach i małych koniach – klasa L.

11.5.  ZT - ponygames

Katagoria I               -  dzieci od lat 6 do 9 na kucach (konkurs w stępie i kłusie)
Kategoria II              -  dzieci od lat 10 do 13 na kucach (konkurs w kłusie i galopie ze skokami)
Kategoria III             -  dzieci open (w stępie i kłusie – kuc prowadzony w ręku przez osobę towarzyszącą)

12. W czasie trwania igrzysk kuców i małych koni nie przewiduje się rozgrywania konkursów drużynowych

Pomocniczo będzie prowadzony ranking klubów według oddzielnego regulaminu. Przy obliczaniu miejsca
      klubu w rankingu pomocniczym będzie brana pod uwagę łączna liczba punktów zdobytych przez maksymalnie
      trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników wystawionych przez klub w każdej konkurencji.

WARUNKI TECHNICZNE 
I KOLEJNOŚĆ ROZGRYWANIA KONKURSÓW

13.  Konkursy letnich otwartych igrzysk kuców i małych koni zostaną rozegrane na arenach otwartych o podłożu 
ziemno piaszczystym oraz trawiastym.

14.  Ujeżdżenie:  czworobok i rozprężalnia ziemno-piaszczysta o wymiarach zgodnych z przepisami PZJ.

15.  Skoki:  parkour ziemno-piaszczysty o wymiarach – 72 m x 28 m, wymiary rozprężalni ziemno piaszczystej - 50 m
x 25 m. Organizator zastrzega możliwość odbycia konkursów na podłożu trawiastym.

16.  Derby  -  hipodrom trawiasty o długości tras od 700 m – 1000 m z liczbą przeszkód stałych zgodną z regula-
       minem rozgrywania zawodów WKKW PZJ w części odpowiedniej dla konkursów na styl w próbie terenowej.  

17.  Konkursy “ponygames” zostaną rozegrane na wydzielonym placu konkursowym na terenie krosu i o podłożu 
trawiastym.  

18.  Planuje się rozegranie poszczególnych dyscyplin w następującej kolejności:

Piątek         26.05.    -           godz.  14.00  Oficjalne otwarcie Igrzysk
ZR-B/C  Derby

Sobota        27.05.    -           ZR-A Ujeżdżenie 
                                                    ZT     Ponygames”    

Niedziela    28.05     -           ZR-Próby Caprillego
                                                    ZR-B Skoki

Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca oraz godzin rozgrywania poszczególnych dyscyplin.
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WARUNKI  PROGRAMOWE 
WYŁONIENIA  ZWYCIĘZCY  W UJEŻDŻENIU

19.  Do klasyfikacji medalowej w ujeżdżeniu zaliczane są wyniki uzyskane w dwóch przejazdach konkursowych o 
odpowiednim stopniu trudności, przy czym w pierwszym przejeździe konkursowym zawodnik musi obowiązkowo
wykonać zadany program, a w drugim przejeździe może wykonać program wybrany przez siebie z proponowanej 
listy.

20.  Tabela konkursów ujeżdżenia według stopnia trudności:

Kategorie / programy Konkursy obowiązkowe Konkursy do wyboru

Kat. I A  
(czworobok 20x40)

L-1 L-3 L-5

Kat. IIA
(czworobok 20x40)

L-3 P-6 P-5

Kat. IIIA
(czworobok 20x40)

P-6 P-3 P-5

Wyniki konkursów L5 i P5 (dowolny do muzyki) w klasyfikacji Igrzysk są mnożone przez współczynnik 1,03 za 
atrakcyjność i stopień trudności.  

Konkursy dowolne na poziomie klasy L i P traktowane są jako towarzyskie i w roku 2017 nie mogą stanowić 
podstawy do uzyskania norm na klasy sportowe. 

WARUNKI  PROGRAMOWE 
WYŁONIENIA  ZWYCIĘZCY  PRÓBY  CAPRILLEGO

21.  Do klasyfikacji Igrzysk w próbie Caprillego zaliczany jest wynik uzyskany w jednym przejeździe konkursowym.

22.  Tabela konkursów prób Caprillego:

Kategorie / programy Konkurs obowiązkowy

Kat. I A  
(czworobok 20x40)

Cap-40-LL2 40-45 cm

Kat. IIA
(czworobok 20x40)

Cap-40-LL4 50-55 cm

Kat. IIIA
(czworobok 20x40)

Cap-40-LL3 55-60 cm

Oznakowanie programów według wykazu na stronie www.proba-caprillego.pl

WARUNKI  PROGRAMOWE 
WYŁONIENIA  ZWYCIĘZCÓW  W  SKOKACH,  WKKW

25.  Warunki wyłonienia zwycięzcy w konkursach dwu nawrotowych w skokach przez przeszkody, w konkursach na
       styl próby terenowej w WKKW (derby) określają Regulaminy dyscyplin wydane przez PZJ.
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TROFEA  I NAGRODY
 

26.  Trofeum głównym są medale i puchary honorowe przyznawane za pierwsze trzy  miejsca w poszczególnych  
kategoriach dyscyplin określonych w punkcie 11  niniejszego regulaminu.

27.  W kategorii – ponygames - głównym trofeum są puchary honorowe za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych 
konkursach oraz imienne dyplomy uczestnictwa w zawodach.

28. Organizator w miarę możliwości zapewni drobne upominki rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników w trzech
kategoriach poszczególnych dyscyplin. 

29.  Wszyscy uczestnicy współzawodnictwa otrzymują flots w kolorze odmiennym dla każdej dyscypliny.

INNE  POSTANOWIENIA

30.  Organizator zastrzega możliwość ograniczenia ilość miejsc w konkursach “ponygames”.

31. Szczegóły organizacyjne będą opublikowane w Propozycjach zawodów na stronach internetowych:  
www.wmzj.waw.pl; .www.swiatkoni.pl; www.konieregio.pl;  www.horseplanet.pl;  oraz na profilu SHS Grobice  
po ich zatwierdzeniu przez Kolegium Sędziów WMZJ nie później niż na 30 dni przed terminem zawodów.

Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki  “Grobice”
oraz Stajnia Hodowlano Sportowa “Grobice”
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