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1. Puchar Wielkopolski rozgrywany jest zgodnie z przepisami i regulaminami 
PZJ właściwymi dla konkurencji ujeżdżenia oraz zapisami niniejszego 
regulaminu. 
 

2. Do Pucharu Wielkopolski brane będą pod uwagę wyłącznie wyniki 
zawodników z Wielkopolski: zarejestrowanych w WZJ lub PZJ jako członkowie 
klubów wielkopolskich oraz „BPK Wie” – zawodników bez przynależności 
klubowej, zarejestrowanych w WZJ lub PZJ zgodnie z miejscem zamieszkania w 

województwie wielkopolskim. 
 

3. Warunki rywalizacji: 
a. W kategorii Novice kuc/koń może startować dwukrotnie w konkursie i oba starty są 

klasyfikowane, a do rankingu pucharowego liczy się lepszy wynik. W pozostałych kategoriach 
drugi przejazd w konkursie ma charakter szkoleniowy. 
 

b. Para (jeździec i konkretny koń) może zbierać punkty w 2 kategoriach (np. Junior i Open) – 
startując w odpowiednich konkursach - lecz w Finale musi wybrać jedną kategorię.  

 
c. Zawodnik może zbierać punkty w więcej niż jednej kategorii (np. Junior i Open) – startując w 

odpowiednich konkursach - lecz w Finałach  w każdej z tych kategorii musi jechać na innym 
koniu 

 
d. Koń może startować pod różnymi zawodnikami w różnych kategoriach, lecz w Finale może 

wystąpić tylko pod jednym zawodnikiem w jednej kategorii 
 

e. Kategorie:  
1. Novice – zawodnicy 8-12 lat rozpczynający karierę, na kucach i koniach, obowiązkowe 

wypinacze, sędziowanie tylko na styl, klasyfikowane 2 starty w konkursie 
2. Młodzicy – zawodnicy 8-12 lat na kucach i koniach, wypinacze niedozwolone, 

sędziowanie z oceną techniczną i jakościową, klasyfikowany tylko pierwszy start w 
konkursie 

3. Juniorzy na kucach – zawodnicy w wieku  12-18 lat na kucach do 149 cm w podkowach 
4. Juniorzy na dużych koniach – zawodnicy w wieku 12-18 lat na dużych koniach 
5. Seniorzy – zawodnicy w wieku od 19 lat na dużych koniach 
6. Open – zawodnicy od 12 lat na dużych koniach  

 

4. Konkursy poszczególnych kategorii określa tabela poniżej: 
 

 KATEGORIA WIEK 
ZAWODNIKA 

 PROGRAMY 
ELIMINACYJ
NE 

PROGRAM 
FINAŁOWY 

CZWOROBOK MIN. 
WIEK 
KONI
A 

UPRAWNIENIA 
ZAWODNIKA 

1 NOVICE 8-12 LAT KUCE/DK L-6   L-8 L-10 20 X 40 6 W 

2 MŁODZIK 8-12 LAT KUCE/DK L-7   L-9     L-11 20 X 40 5* W 

3 JUNIOR NA KUCU 12-18 LAT KUCE P-3   P-4 P-6 20 X 40 4* W 

4 JUNIOR NA DK 12-18 LAT DK P-1 D-1 D-2   D -3 20 X 60 5 W 

5 SENIOR Od 19 LAT DK C-1   C-2 C-3 20 X 60 6 III 

6 OPEN Od 12 LAT DK N-4   N-5 N-6 20 X 60  5 III 

*- w przypadku zawodników 8-10 lat obowiązuje wiek konia 6 lat, w przypadku zawodników11-12 lat obowiązuje wiek 

Konia 5 lat 
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5. Zasady rozgrywania Pucharu Wielkopolski 
 

a. Zawodnicy zdobywają punkty procentowe w konkursach eliminacyjnych oraz finałowym 
Pucharu Wielkopolski 

 
 
b. Finał Pucharu Wielkopolski może odbyć się wraz z Mistrzostwami Wielkopolski w 

Ujeżdżeniu – konkurs finałowy Pucharu Wielkopolski będzie wtedy jednocześnie konkursem 
półfinałowym Mistrzostw Wielkopolski . 

 

c. Na podstawie jego wyników ustalona zostanie klasyfikacja Pucharu Wielkopolski. Konkurs 
ten może mieć charakter otwarty dla zawodników nie biorących udziału w Mistrzostwach / 
Pucharze Wielkopolski i własną klasyfikację dla uczestników. 

 
 
d. Zawodnik w związku z powyższym w konkursie finałowym (będącym jednocześnie 

półfinałem Mistrzostw Wielkopolski) może wystartować na 2 koniach  lecz musi wskazać 
przed startem ,  którego konia wynik liczony będzie do Pucharu Wielkopolski. Jeżeli 
zawodnik startuje na jednym koniu, jego wynik liczyć się może zarówno do Pucharu , jak i 
Mistrzostw Wielkopolski (pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków 
kwalifikacyjnych).           

 
 
e. Na każdych zawodach eliminacyjnych oraz w finale rozgrywany jest jeden konkurs w każdej 

kategorii Pucharu Wielkopolski 
 

f. Zawodnik może startować w kategorii wyższej niż przewidziana dla jego wieku pod 
warunkiem spełniania pozostałych kryteriów przewidzianych przepisami. 

 
g. W przypadku 2 startów w konkursie na styl dla kategorii Novice liczy się lepszy wynik. W 

przypadku startu na 2 koniach w konkursie eliminacyjnym liczy się tylko jeden lepszy wynik.  
 

h. Do klasyfikacji końcowej Pucharu liczone są 2 najlepsze wyniki procentowe  uzyskane przez 
zawodnika na różnych zawodach eliminacyjnych cyklu oraz wynik uzyskany w finale 
mnożony razy 1,5.  

 
i. Żeby zostać sklasyfikowanym w Pucharze Wielkopolski należy ukończyć przynajmniej jeden 

konkurs eliminacyjny. 
 
 

j. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów procentowych o 
kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje miejsce zajęte przez zawodnika w finale 

 
k. Zawodnicy, którzy nie wystartują w konkursie finałowym klasyfikowani są za zawodnikami 

startującymi w konkursie finałowym zgodnie z liczbą punktów procentowych zdobytych w 
zawodach eliminacyjnych (dwa najlepsze wyniki) 
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6. Nagrody – podczas eliminacji za nagrody odpowiedzialny jest organizator, w finale honorowe 
puchary i flots dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca I-III) sponsorowane są przez 
Wielkopolski Związek Jeździecki. 

 

7. Postanowienia inne: 
a. Na zawodach regionalnych programy wszystkich klas mogą być wykonywane z 

użyciem kiełzna wędzidłowego. 
 

b. Wypinacze są obowiązkowe w kategorii Novice, w pozostałych są niedozwolone. 
 

c. Podczas eliminacji programy mogą być czytane, natomiast podczas konkursów 
finałowych  - nie mogą (zgodnie z regulaminem ujeżdżenia). 

 
d. Zawodnicy mogą startować z batem (o łącznej długości 120 cm, kuce – 100 cm). 

 

e. Nauszniki. Używanie nauszników jest dozwolone na wszystkich zawodach i mogą one 
również ograniczać poziom hałasu. Nauszniki nie mogą zakrywać końskich oczu i 
zawierać zatyczek do uszu (stoperów), za wyjątkiem sytuacji opisanych w art.428.7.2. 
Przepisów-A PZJ. Nauszniki muszą być dyskretne w kolorze i formie. 

 
f.  Konie. Konie dowolnego pochodzenia mogą brać udział w zawodach w ujeżdżeniu 

według wymagań określonych w przepisach PZJ i niniejszym regulaminie. Do 
zawodów w ujeżdżeniu dopuszcza się kuce (wysokość w kłębie do 148 cm, w 
podkowach 149 cm) posiadające aktualny certyfikat wzrostu lub końcowy certyfikat 
wzrostu. Procedury pomiaru, w tym pomiary kontrolne opisane są w Procedurze i 
certyfikatach pomiaru wzrostu Kuców i Małych Koni na zwodach krajowych.  

 
g.  Dokumentacja. Konie i zawodnicy startujący w zawodach w dyscyplinie ujeżdżenia 

muszą posiadać aktualnie obowiązującą dokumentację, zgodnie z Przepisami 
Ogólnymi (odpowiedzialność za dokumentację ponosi klub zgłaszający, w przypadku 
zawodników niezrzeszonych, sam zawodnik albo jego opiekun). Zgodnie z art.17 i 18 
Przepisów Ogólnych PZJ, zgłoszenie do konkursu konia lub zawodnika, nie 
posiadającego aktualnych uprawnień sportowych lub ważnych badań lekarskich 
powoduje niedopuszczenie do startu. 

 
h. Wiek zawodnika określa się zgodnie z rokiem urodzenia (w którym osiąga on 

określony wiek). 
 

i. Wszystkie konkursy pucharowe oceniane są przez min. 2 sędziów. 
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI 

oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą 

przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do 

wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy 

nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom 

komercyjnym. 

II.  Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro 

konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod 

treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.  

III.  Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w 

zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków 

nadużywania pomocy medycznej.  

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na 

teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki  stajenne, kondycję koni i ich 

bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.  

V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu 

zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy 

to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej 

starości, ewentualnie eutanazji.  

 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd WZJ uchwałą nr 13/Z/2022 w dniu 11.02.2022 r.  

 


