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Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski w skokach 
przez przeszkody  
(na sezon 2019) 

 
& 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem cyklu Polskiej Ligi Jeździeckiej (dalej PLJ) i Drużynowego Pucharu 

Polski (dalej DPP) jest Polski Związek Jeździecki (dalej PZJ) a jej koordynatorem KJ 
Agro-Handel Śrem (dalej koordynator). 

2. W cyklu zawodów PLJ mogą brać udział zawodnicy Polscy i zawodnicy zagraniczni 
zrzeszeni w polskich klubach.  

3. Definicje: 
3.1 Konkurs kwalifikacyjny PLJ– każdy z 5-7 konkursów danej kategorii zaliczany 

do klasyfikacji PLJ rozegrany podczas zawodów ogólnopolskich (ZO, CSN).  
3.2 Zawody finałowe  PLJ – ostatnie z zawodów cyklu podczas, których rozgrywane 

są konkursy półfinałowe i finałowe poszczególnych kategorii. 
3.3 Klasyfikacja PLJ - rankingi zawodników i drużyn po każdym konkursie 

kwalifikacyjnym. 
3.4 Klasyfikacja  PLJ przed finałem - rankingi zawodników i drużyn po zakończeniu 

konkursów kwalifikacyjnych. 
3.5 Klasyfikacja końcowa PLJ – ranking zawodników i drużyn w każdej kategorii po 

konkursach finałowych. 
3.6 Organizatorzy zawodów PLJ - podmioty organizujące zawody ogólnopolskie 

(ZO, CSN), podczas których rozgrywane są konkursy kwalifikacyjne PLJ oraz 
organizator zawodów finałowych PLJ.  

3.7 Koordynator – osoba prawna powołana przez PZJ do zarządzania organizacją 
i promocją Polskiej Ligi Jeździeckiej. 

 
4. Kategorie:  

4.1 Złota - na poziomie finału rundy złotej odpowiadającej dużej rundzie na ZO 
(konkurs Grand Prix145 cm). 

4.2 Srebrna - na poziomie finału rundy srebrnej odpowiadającej średniej na ZO 
(konkurs 135 cm). 

4.3 Brązowa - na poziomie finału rundy brązowej odpowiadającej małej na ZO 
(konkurs  125 cm). 
Kategoria brązowa jest otwarta dla wszystkich zawodników, którzy w danym 
sezonie nie startują w kategorii złotej. Wymagana co najmniej III licencja w 
skokach. Z kategorii wyłączeni są zawodnicy, którzy w swojej karierze w 
ostatnich 3 latach (to jest od roku 2016   włącznie) startowali w Mistrzostwach 
Polski w kategorii Młodych Jeźdźców i Seniorów oraz zawodnicy posiadający 
aktualnie I lub wyższą klasę sportową, zdobytą w 2018 lub 2019 roku. W 
przypadku kiedy zawodnik w trakcie trwania sezonu wykona normę na I klasę 
sportową może dokończyć rywalizację w rundzie brązowej jednak pod 
warunkiem, że nie wystartuje w konkursie rudy złotej.  
W przypadku kiedy zawodnik, który rozpoczął rywalizację w kategorii brązowej, 
w trakcie sezonu wystartuje w kategorii złotej jest automatycznie usuwany z 
rankingu kategorii brązowej. Jednak zdobyte przez niego punkty nie są 
przyznawane kolejnym zawodnikom. 

4.4 Drużynowy Puchar Polski – konkursy drużynowe na poziomie 120 – 130 cm. 
Drużyna składa się z zawodników reprezentujących ten sam klub lub ten sam 
Wojewódzki Związek Jeździecki (WZJ). Zawodnik w sezonie może 
jednocześnie reprezentować klub i WZJ jednak podczas danych zawodów 
może startować tylko w jednej drużynie. Każdy klub i każdy WZJ na danych 
zawodach może wystawić tylko jedną drużynę. 
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5. Zawody PLJ odbywają się w randze ZO2* (CSN2*) z minimalną pulą nagród 45 000 

PLN. Zawody muszą być przeprowadzone, a nagrody muszą być rozpisane na 
konkursy zgodnie z programem (Aneks 1) i parametrami konkursów PLJ (Aneks 2). 
Runda młodych koni nie jest obowiązkowa. Organizator może zwiększyć pulę nagród  
i/lub wprowadzić dodatkowe konkursy jednak nie może to dodatkowo obciążać opłaty 
wpisowej do zawodów (ona liczona jest zawsze zgodnie z regulaminem konkurencji 
skoków od puli nagród 45 000 PLN). Zawody rozgrywane są w formule 3 dniowej. W 
przypadku większej niż 180 koni liczby zgłoszeń do zawodów ZO (CSN) organizator 
może za porozumieniem z koordynatorem PLJ rozpisać program na 4 dni. Decyzja o 
zmianie programu na 4-dniowy musi być podana zawodnikom najpóźniej na 6 dni przed 
rozpoczęciem zawodów. 
 

6. Zawody PLJ są wpisane i oznaczone w kalendarzu PZJ. 
 

7. W wyjątkowych przypadkach można odwołać maksymalne dwa z zaplanowanych na 
dany sezon zawodów kwalifikacyjnych.  
 

 
& 2 Konkursy kwalifikacyjne 

 
1. Konkursem kwalifikacyjnym do PLJ w kategorii złotej jest konkurs Grand Prix  według 

zasad Art. 238.2.2. W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na 
dwóch koniach (drugie konie zawodników ustawione są na początku listy startowej). 
Do klasyfikacji PLJ liczą się lepszy wynik. 

2. Konkursami kwalifikacyjnymi kategorii srebrnej są konkursy według art. 238.2.2. W 
konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. Do 
klasyfikacji PLJ liczy się lepszy wynik. Konkurs może być rozgrywany z 
natychmiastową rozgrywką. Jeśli propozycje zawodów dopuszczają start zawodników 
w tym konkursie na więcej niż dwóch koniach wtedy zawodnicy muszą wskazać komisji 
sędziowskiej najpóźniej na godzinę przed konkursem dwa konie, które liczą się do 
klasyfikacji PLJ.  

3. Konkursami kwalifikacyjnymi kategorii brązowej są konkursy dwufazowe według art. 
274.1.5.3. W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch 
koniach. Do klasyfikacji PLJ liczy się lepszy wynik. Konkurs może mieć charakter 
otwarty i mogą w nim startować pary nie liczące się do rozgrywek PLJ. W takim 
przypadku pary liczące się do klasyfikacji PLJ muszą być oznaczone na listach 
startowych i wynikach. Jeśli propozycje zawodów dopuszczają start zawodników w tym 
konkursie na więcej niż dwóch koniach wtedy zawodnicy muszą wskazać najpóźniej 
na godzinę przed konkursem dwa konie, które liczą się do klasyfikacji PLJ.  

4. Konkursami kwalifikacyjnymi w DPP są konkursy drużynowe. Drużyna składa się z 4 
lub 3 zawodników. Konkurs rozgrywany jest na poziomie 130 cm. W drużynie 
maksymalnie dwóch zawodników może pojechać parkur niższy o wysokości 120 cm 
pod warunkiem że spełniają kryteria jak do kategorii brązowej. Konkurs jest rozgrywany 
jest jako jednonawrotowy, zwykły, z rozgrywką. Do wyniku drużyny liczą się wyniki 
trzech najlepszych zawodników. W przypadku gdy na pierwszym miejscu drużyny mają 
jednakową liczbę punktów następuje rozgrywka na punkty i czas, w której startuje 
jeden wybrany zawodnik z poziomu 130 Pozostałe drużyny klasyfikowane są według 
punktów i czasu rundy podstawowej.  

5. Do konkursów kwalifikacyjnych PLJ nie obowiązują kwalifikacje podczas zawodów. 
6. Kolejność startu. W konkursach kwalifikacyjnych zawodnicy i zespoły startują w 

kolejności ustalonej w drodze losowania.  
7. Punktacja (według miejsc zawodników po usunięciu wyników gorszych koni). 

Konkursy indywidualne 
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Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Punkty 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Konkurs drużynowy 

Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Punkty 10 7 5 3 2 1 

 
& 3. Zawody finałowe 

1. Klasyfikacja zawodników przed zawodami finałowymi tworzona jest na podstawie 
rozegranych konkursów kwalifikacyjnych. Każdemu zawodnikowi i każdej drużynie 
liczą się trzy (w przypadku 5 do 6 zawodów kwalifikacyjnych) lub cztery (w przypadku 
7 zawodów kwalifikacyjnych) najlepsze wyniki z rozgranych konkursów 
kwalifikacyjnych.  

2. W zawodach finałowych może wziąć każdy zawodnik i każda drużyna, który/a w 
dotychczasowym rankingu zdobył co najmniej 1 punkt bonifikacyjny. W konkursach 
finałowych każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. Do klasyfikacji PLJ liczy 
się lepszy wynik 

3. Zawody finałowe w kategoriach indywidulanych składają się z konkursu półfinałowego 
i konkursu finałowego. W DPP w zawodach finałowych rozgrywany jest tylko konkurs 
finałowy, 

4. Kolejność startu w konkursach. Zawodnicy w konkursach półfinałowym i finałowym 
startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc w bieżącym rankingu. Drugie 
konie ustawione są na początku listy startowej. 

5. Konkurs półfinałowy rozgrywany jest pierwszego lub drugiego dnia zawodów 
finałowych według paragrafu 238.2.1 z przeszkodami o wysokości jak w konkursach 
kwalifikacyjnych. Punkty za zajęte miejsca liczone są jak w konkursach 
kwalifikacyjnych. 

6. Konkursy finałowe rozgrywane są na tych samych zasadach co konkursy 
kwalifikacyjne. Punkty bonifikacyjne liczone jak w pkt. & 2 punkt 7 z mnożnikiem 1,5.  

7. Konkursy finałowe mogą mieć charakter otwarty i mogą w nich startować pary nie 
liczące się do finału PLJ. Pary liczące się do klasyfikacji PLJ muszą być oznaczone na 
listach startowych i wynikach. 

8. W kategoriach indywidualnych po konkursie finałowym tworzony jest ranking końcowy, 
w którym wszystkim zawodnikom do punktów zgromadzonych w konkursach 
kwalifikacyjnych (zgodnie z &3, pkt. 1) dodaje się punkty bonifikacyjne zdobyte w 
konkursie półfinałowym i konkursie finałowym. W przypadku równej sumy punktów 
bonifikacyjnych o zajętym miejscu decyduje lepszy wynik w konkursie finałowym. 

9. W DPP po konkursie finałowym tworzony jest ranking końcowy, w którym wszystkim 
drużynom do punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych dodaje się 
punkty bonifikacyjne zdobyte w konkursie finałowym. W przypadku równej sumy 
punktów bonifikacyjnych o zajętym miejscu decyduje lepszy wynik w konkursie 
finałowym. 

 
 

& 6. Organizacja, finansowanie, nagrody za klasyfikację łączną 
 

1. Organizatorzy zawodów – po podpisaniu umowy z koordynatorem, zobowiązani są do 
przeprowadzenia i sfinansowania zawodów kwalifikacyjnych lub finałowych zgodnie z 
wymogami wyznaczonymi przez PZJ.  

2. PZJ zobowiązany jest do ufundowania medali dla najlepszych zawodników klasyfikacji 
końcowej PLJ I DPP.  

3. Koordynator zobowiązany jest do pokrycia nagród finansowe za klasyfikację końcową 
oraz ufundowania nagród honorowych za klasyfikację łączną PLJ.  

4. Suma nagród i ich podział zostanie określona oddzielnym komunikatem do 15 kwietnia 
2019 roku. Komunikat ukaże się na stronie plj.pzj.pl 
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& 7. Pozostałe 

 

1. W sprawach nie rozstrzygniętych decyzją podejmuje koordynator.  
 

Aneks 1 
Program zawodów i podział nagród zawodów PLJ. 

 

No Runda - Klasa ART. Nazwa Pula I II III IV V VI VIII VIII 
do 
25% 

I dzień             
1 P1 - 5 latki   na styl                     

2 RB - N 238.2.1 zwykły 1300 400 300 200 100 100 50 50 50 50 

3 RS - C 274.5.3 dwufazowy 2200 750 500 300 200 100 100 100 100 50 

4 RZ - CC 238.2.1 zwykły 4000 1200 1000 500 400 300 200 200 100 100 

II dzień             
5 P1 - 5 latki   na styl                     

6 RB - N 274.5.3 dwufazowy 1300 400 300 200 100 100 50 50 50 50 

7 RS - C 238.2.1 zwykły 2200 750 500 300 200 100 100 100 100 50 

8 RZ - CC 274.5.3 dwufazowy 4000 1200 1000 500 400 300 200 200 100 100 

9 DPP 238.2.2 drużynowy 5000 2400 1600 1000             

              
III dzień             
10 N - 5 latki   na styl                     

11 RB PLJ - N1 274.5.3 dwufazowy 3000 1000 750 500 200 200 100 100 100 50 

12 RS PLJ - C1 238.2.2 z rozgrywką 5000 1500 1200 750 500 400 300 150 100 100 

13 RZ PLJ - CC1 238.2.2 Grand Prix 15000 5000 3500 2500 1500 1000 500 400 400 200 

              

  
Klasyfikacja RMK 5 
i/lub 6 latki*     2000 650 400 300 200 100 100 100 100 50 

 razem   45000          
 

*W przypadku kiedy nie jest rozgrywana runda młodych koni kwota 2 000 PLN zasila pulę nagród 
konkursu Grand Prix 

 
Aneks 2 

 Parametry konkursów PLJ 
 

 Złota Srebrna Brązowa DPP 

 Konkursy kwalifikacyjne 
Wysokość przeszkód 145 135 125 130 (120) 

Rodzaj konkursu 238.2.2 238.2.2 274.5.3 238.2.2 

Minimalne Pule 
nagród 

15 000 5 000 3 000 5 000 

 
 
 

 
 

 


