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Polski Związek Jeździecki obliguje wszystkie osoby zaangażowane  

w jakikolwiek sposób w sporty konne, do przestrzegania poniżej przedstawionego kodeksu oraz 

zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany  

w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom 

komercyjnym. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać 
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 
obrządku, kucia oraz transportu. 

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

w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków 

nadużywania pomocy medycznej.  

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren 
zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich 
bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

IV. 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej 
starości, ewentualnie eutanazji. 

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do 
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 
współpracy z koniem. 
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Artykuł 1. UCZESTNICTWO 

1. Zawodnicy. 
Minimalny wiek, poziom uprawnień sportowych zawodników oraz minimalny wiek konia do 
startu w Mistrzostwach Polski określa poniższa tabela: 

2. Każdy zawodnik może startować w Mistrzostwach Polski na maksymalnie dwóch koniach. 
 

3. Zawodnicy do kategorii młodego jeźdźca włącznie, mają prawo startu tylko w jednych MP -  
w danym roku - zaliczanych do współzawodnictwa dzieci i młodzieży, z zachowaniem limitu 
wieku i wymaganej licencji. 

 

4. Koń zgłoszony do Mistrzostw Polski może startować w jednym konkursie dzienne. 
 

5. Zgłoszenia do Mistrzostw Polski przyjmuje Biuro PZJ. Zawodnicy wraz ze zgłoszeniem 

zobowiązani są do przesłania wyników spełniających warunki kwalifikacji. Biuro PZJ po 

weryfikacji zgłoszeń ogłasza listę zakwalifikowanych zawodników na 14 dni przed 

rozpoczęciem MP. 

Artykuł 2. KWALIFIKACJE 

1. W MP mogą wystartować zawodnicy, którzy w roku rozgrywania Mistrzostw lub w roku 
poprzednim, dwukrotnie ukończyli konkurs odpowiadający wysokości pierwszego półfinału,  
w danej kategorii wiekowej, z wynikiem nie większym niż 4 punkt karne (dotyczy tylko I 
nawrotu), na zawodach rangi ogólnopolskiej lub wyższej. 

 
2. Prawo startu w Mistrzostwach bez zdobywania kwalifikacji w danej kategorii mają Mistrz Polski 

z roku poprzedniego oraz aktualny Halowy Mistrz Polski. 
 
3. Junior może startować w MP-MJ pod warunkiem spełnienia wymogów uczestnictwa oraz 

zdobycia kwalifikacji zgodnie z wymaganiami dla kategorii młodych jeźdźców. 

 

4. Młody Jeździec może startować w MP-S pod warunkiem spełnienia wymogów uczestnictwa 

oraz zdobycia kwalifikacji zgodnie z wymaganiami dla kategorii seniorów. 

 

5. Posiadanie przez juniora I klasy sportowej zwalnia go z obowiązku zdobywania powyższych 

kwalifikacji. 

 

6. W MP-J nie mają prawa startu konie, które w bieżącym roku startowały pod innym zawodnikiem 

w konkursie Pucharu Narodów seniorów. 

  

Lp. Kategoria  Skrót  Licencja zawodnika Wiek zawodnika Min. wiek konia 

1. Juniorzy J II od 14 do 18 lat 7 lat 

2. Młodzi Jeźdźcy MJ II od 16 do 21 lat 7 lat 

3. Seniorzy S I od 18 7 lat 
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Artykuł 3 WARUNKI ROZGRYWANIA MISTRZOSTW 

 

1. Warunki rozgrywania konkursów przedstawia poniższa tabela: 

Kategoria: I półfinał: II półfinał: Finał – I nawrót (*) Finał – II nawrót 

MP-J 

- szybkości art. 239 z 

parkurem wg tabeli A 

- klasa C1 135 cm 

- przeszkód: 11-13 

- skoków: 13-16 

- zwykły art. 238.2.1 

- klasa C1 135 cm 

- przeszkód 11-13 

- skoków: 13-16 

- szybkość 350 m/min 

- dokładności 

- klasa CC 140 cm 

- przeszkód: 11-13 

- skoków: 13-16 

- szybkość 350 m/min 

- dokładności 

- klasa CC 140 cm 

- przeszkód 10-12 

- skoków: 12-15 

- szybkość 350 m/min 

MP-MJ 

- szybkości art. 239 z 

parkurem wg tabeli A 

- klasa CC 140 cm 

- przeszkód: 11-13 

- skoków: 13-16 

- zwykły art. 238.2.1 

- klasa CC 140 cm 

- przeszkód: 11-13 

- skoków: 13-16 

- szybkość 350 m/min 

- dokładności 

- klasa CC1 145 cm 

- przeszkód: 11-13 

- skoków: 13 – 16 

- szybkość 375 m/min 

- dokładności 

- klasa CS  145 cm 

- przeszkód: 10-12 

- skoków: 12-15 

- szybkość 375 m/min 

MP-S 

- szybkości art. 239 z 

parkurem wg tabeli A 

- klasa CS 145 cm 

- przeszkód: 11-13 

- skoków: 13-16 

- zwykły art. 238.2.1 

- klasa CS 150 cm 

- przeszkód: 11-13 

- skoków: 13-16 

- szybkość 375 m/min 

- dokładności 

- klasa CS1 155 cm 

- przeszkód: 11-13 

- skoków: 13-16 

- szybkość 375 m/min 

- dokładności 

- klasa CS1 155 cm 

- przeszkód: 10-12 

- skoków: 12-15 

- szybkość 375 m/min 

 
(*) W pierwszym nawrocie finału MP-MJ i MP-S obowiązkowy rów z wodą o minimalnej szerokości: 

 - MJ 350 cm 

 - S 380 cm 

2. Kolejność startów. 

 

2.1. Kolejność startu zawodników w pierwszym półfinale ustalana jest w drodze losowania, które 

jest przeprowadzane w przeddzień rozpoczęcia Mistrzostw. Wszyscy zawodnicy – bez 

względu na liczbę posiadanych koni – biorą udział w losowaniu. Pierwsze konie startują 

zgodnie z wylosowaną przez zawodnika kolejnością, drugie zostają umieszczone na końcu 

listy startowej w kolejności identycznej jak wylosowana przez zawodnika. O wyborze swojego 

pierwszego konia w półfinałach decyduje zawodnik a informację tą przekazuje organizatorowi 

podczas losowania.  

 

2.2. W drugim półfinale i obydwu nawrotach finału zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do 

zajmowanych miejsc. Decyduje wynik poprzedniego startu zawodnika. W przypadku, gdy po 

obu półfinałach kilku zawodników ma jednakową liczbę punktów karnych, o kolejności startu 

decyduje wynik drugiego półfinału. W przypadku zawodników startujących na dwóch koniach 

zawodnik ma prawo wybrać, który z koni startuje jako pierwszy. Zwycięzca pierwszego 

półfinału startuje jako ostatni w drugim półfinale. 

 

2.3. W finale zawodnik ma prawo startu tylko na jednym koniu, na którym ukończył przynajmniej 

jeden z półfinałów. 

 

2.4. W drugim nawrocie finału Mistrzostw Polski startuje 50% uczestników finału, jednak nie mniej 

niż 10 zawodników.  

 

2.5. Drugi nawrót finału rozgrywany jest na zmienionym parkurze. 
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3. Zasady ustalania wyników. 

 

3.1. Zwycięzca pierwszego półfinału rozgrywanego wg tabeli C otrzymuje 0 (zero) punktów 

karnych. Różnica czasu pomiędzy zwycięzcą, a każdym następnym zawodnikiem, pomnożona 

przez 0,5, jest – wyrażonym w punktach karnych – wynikiem uzyskanym przez każdego z 

zawodników. 

 

3.2. Każdemu zawodnikowi do wyników uzyskanych w pierwszym półfinale, dolicza się wszystkie 

punkty karne otrzymane w każdym następnym przejeździe, niezależnie od miejsca zajętego w 

poszczególnych konkursach. 

 

3.3. Zawodnikom startującym na dwóch koniach w pierwszym i drugim półfinale zalicza się wynik 

lepszego przejazdu. 

 

3.4. Zawodnik, który zrezygnował, wycofał się lub został wyeliminowany w jednym  

z półfinałów, otrzymuje wynik ostatniego zawodnika, który ukończył przejazd w tym konkursie 

zaliczany do Mistrzostw, powiększony o 10 pkt. karnych. Zawodnik, zdyskwalifikowany  

w jednym z półfinałów otrzymuje wynik ostatniego zawodnika, który ukończył przejazd w tym 

konkursie zaliczany do Mistrzostw, powiększony o 20 pkt. karnych. 

 

3.5. W przypadku osiągnięcia jednakowych wyników po II nawrocie finału przez zawodników na 

miejscach medalowych, należy przeprowadzić rozgrywkę na zasadach konkursu zwykłego.  

 

3.6. Zawodnik jest sklasyfikowany w Mistrzostwach Polski, jeżeli ukończy przynajmniej jeden 

półfinał i pierwszy nawrót finału. 

 

3.7. W wyjątkowych przypadkach medale można rozdać po rozegraniu 3 z 4 przejazdów  

w ramach mistrzostw 

Artykuł 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przeddzień Mistrzostw Polski organizator musi umożliwić parom (koniom i zawodnikom) 

minimum dwuminutowy trening na placu konkursowym. 

 

2. Juniorzy i Młodzi Jeźdźcy: 

Jest niedozwolone pod karą dyskwalifikacji by koń zawodnika startującego w Mistrzostwach Polski 

był trenowany pod siodłem przez kogokolwiek innego niż zawodnika zgłoszonego na tym koniu do 

Mistrzostw. Zasada ta obowiązuje od godziny 18.00 dnia poprzedzającego trening oficjalny aż do 

zakończenia zawodów. Lonżowanie i praca w ręku przez inną osobę niż zawodnik jest 

dopuszczalna, ale zawsze na terenach nadzorowanych przez komisarza. 

 

3. Seniorzy: 

Na terenach treningowych i rozprężalni, które są pod kontrola komisarza, nie ma ograniczeń 

dotyczących szkolenia konia przez osobę inną niż zawodnik. 

 

4. Podczas Mistrzostw Polski wszystkie konie muszą przebywać w stajniach organizatora. 

 

5. Opuszczenia terenu Mistrzostw z koniem biorącym udział w Mistrzostwach w jakimkolwiek celu, 

bez zgody Komisji Sędziowskiej w okresie trwania zawodów tj. od momentu dopuszczenia konia do 

udziału w Mistrzostwach podczas przeglądu koni do upływu 30 minut po oficjalnym ogłoszeniu 

ostatecznych wyników, będzie karane dyskwalifikacją. 
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6. Organizator musi zapewnić oficjalną ochronę stajni. 

 

6.1.1. Ochrona stajni to osoby sprawujące całodobowo kontrolę wejść i wyjść z chronionej stajni 

(służby ochrony). 

 

6.1.2. Wstęp do stajni w godzinach jej otwarcia (np. 6:00 do 22:00) maja tylko osoby posiadające 

akredytację wydaną przez Komitet Organizacyjny. 

 

6.1.3. Lista osób, które mają dostęp do chronionej stajni powinna być ściśle limitowana (patrz 

Przepisy Weterynaryjne) 

 

6.1.4. Wstęp do chronionej stajni w godzinach oficjalnego jej zamknięcia (np. w godz. 22:00 do 

6:00) mają tylko osoby posiadające akredytację, które mają uzasadniony powód. Podczas 

wizyty w stajni każdej osobie posiadającej akredytację musi towarzyszyć komisarz 

zawodów. Wszystkie wizyty w stajni w godzinach oficjalnego jej zamknięcia muszą być 

odnotowane na specjalnym formularzu.  
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