Regulamin Sportowego Czempionatu Polski Młodych Koni (SCPMK), Olsza 3-5 września 2010 roku
Art. 1. Postanowienia ogólne
1. Prawo startu w SCPMK mają konie polskiej i zagranicznej hodowli, które są w treningu na terenie
Polski.
2. Właściciele koni startujących w SCPMK muszą przedstawid komisji sędziowskiej "Paszport konia".
3. Nie obowiązuje kwalifikacja do zawodów.
4. Na podstawie art. 1011 (2.5.3) przepisów weterynaryjnych FEI (obowiązujących w PZJ) klacze od 4.
miesiąca ciąży do 9. miesiąca po wyźrebieniu nie mogą startowad w SCPMK. Właściciele klaczy
startujących w SCPMK są zobowiązani do przedstawienia oficjalnemu lekarzowi zawodów stosownego
zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii, nie będącego właścicielem klaczy.
5. Weryfikacja koni zgodna w paszportami dokonywana jest podczas przeglądu weterynaryjnego przed
rozpoczęciem konkursów SCPMK.
6. Konie i zawodnicy startujący w SCPMK musza byd zarejestrowane/i w Polskim lub Wojewódzkim
Związku Jeździeckim.
7. SCPMK rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych
a. Konie czteroletnie
b. Konie pięcioletnie
c. Konie sześcioletnie
d. Konie siedmioletnie
8. Konie urodzone w IV kwartale (1.X. - 31.XII.) zaliczane są do rocznika roku następnego.
9. Konie uczestniczące w SCPMK nie mogą startowad w długich ochraniaczach na tylnych kooczynach.
Dopuszcza się ochraniacze na tylnych kooczynach, których wysokośd w najszerszym miejscu nie
przekracza 17 cm.
10. Jeźdźcy dosiadający koni winni posiadad licencję Polskiego Związku Jeździeckiego, odpowiednią do
klasy konkursu, w którym startują.
Art. 2. Zasady rozgrywania SCPMK w kategorii koni czteroletnich.
1. Na SCPMK składają się konkurs półfinałowy i konkurs finałowy rozgrywane jako konkursy z oceną stylu
konia (zgodnie art. 7 REGULAMINU KRAJOWYCH ZAWODÓW W DYSCYPLINIE SKOKÓW PRZEZ
PRZESZKODY).
2. Konkurs ten sędziowany jest przez 2 osobową komisję. Wynikiem jest jedna ocena punktowa,
uzgodniona między sędziami, podawana publicznie wraz z komentarzem.
3. Kolejnośd startu w I półfinale ustalona jest w drodze losowania. Kolejnośd startu w finale jest odwrotna
do dotychczas zajmowanych miejsc. W przypadku startu jednego zawodnika na dwóch lub więcej
koniach kolejnośd startu dostosowana jest do czasu potrzebnego na przygotowanie poszczególnych
koni.
4. W przypadku nie ukooczenia półfinału do klasyfikacji zaliczany jest wynik najgorszego konia, który
ukooczył dany półfinał minus 5 punktów bonifikacyjnych.
5. Warunkiem sklasyfikowania konia w SCPMK jest ukooczenie finału.
6. Wynikiem koocowym w SCPMK dla koni czteroletnich jest suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych
we wszystkich dwóch konkursach. W przypadku równej ilości punktów bonifikacyjnych o miejsca od
I do III przeprowadzana jest rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego. Natomiast o dalszych
miejscach decyduje w kolejności: wynik finału, wynik półfinału.
7. Parametry torów przeszkód zawiera tabela 1.

Art. 3. Zasady rozgrywania SCPMK w kategorii koni pięcio-, sześcio- i siedmioletnich.
1. Na SCPMK składają się dwa konkursy półfinałowe i dwunawrotowy konkurs finałowy rozgrywane jako
konkursy dokładności bez rozgrywki (art. 238.1.1) sędziowane według tabeli A.
2. Kolejnośd startu w I półfinale ustalona jest w drodze losowania. Kolejnośd startu w II półfinale jest
odwrotna do dotychczas zajmowanych miejsc. W przypadku równej ilości punktów karnych o
kolejności startu w II półfinale i obu nawrotach finału decyduje kolejnośd ustalona w drodze losowania
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I półfinału. W przypadku startu jednego zawodnika na dwóch lub więcej koniach kolejnośd startu
dostosowana jest do czasu potrzebnego na przygotowanie poszczególnych koni.
W przypadku nie ukooczenia półfinału do klasyfikacji zaliczany jest wynik najgorszego konia, który
ukooczył dany półfinał plus 10 punktów karnych.
Warunkiem sklasyfikowania konia po półfinałach jest ukooczenie co najmniej jednego konkursu
półfinałowego.
W konkursie finałowym startuje 20 najlepszych koni po dwóch półfinałach oraz wszystkie konie, które
mają taki sam wynik punktowy jak koo na 20 pozycji. Pozostałe konie klasyfikowane są w SCPMK
według wyników półfinałów.
Konie, które nie ukooczą I nawrotu finału sklasyfikowane zostaną na jako ostanie spośród startujących
w finale.
W drugim nawrocie finału startuje 10 najlepszych koni i wszystkie, które uzyskały wynik równy koniowi
na 10 pozycji.
Konie, które nie ukooczą II nawrotu finału sklasyfikowane zostaną na jako ostanie spośród startujących
w II nawrocie finału.
Wynikiem koocowym w CMPK jest suma punktów karnych uzyskanych we wszystkich trzech
konkursach. W przypadku równej ilości punktów karnych o miejsca od I do III przeprowadzana jest
rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego. Natomiast o dalszych miejscach decyduje w kolejności:
wynik finału, I nawrotu finału, wynik II półfinału, wynik I półfinału. W przypadku braku rozstrzygnięcia
przyznawane są miejsca ex aequo.
Parametry torów przeszkód zawiera tabela 1.

Tabela 1. Parametry torów przeszkód i rodzaje konkursów w SCPMK
Rodzaj
Ilośd
Maksymalna
Maksymalna
konkursu
przeszkód/
wysokośd
szerokośd
skoków
przeszkód
okserów/tripel
(cm)
bara (cm)
Czterolatki
Konkurs
Dokładności
6-8/7-9
100
110/130
treningowy
I półfinał
na styl
8-10/10-12
100
110/130
Finał
na styl
10/12
105
115/135
Pięciolatki
I półfinał
Dokładności
9-11/11-13
110
120/145
II półfinał
Dokładności
9-11/11-13
115
125/150
Finał (I nawrót) Dokładności 11-12/14-15
120
135/160
Finał (II nawrót) Dokładności
8/10
120
135/160
Sześciolatki
I półfinał
Dokładności
9-11/11-13
120
130/150
II półfinał
Dokładności
9-11/11-13
125
135/160
Finał (I nawrót) Dokładności 11-12/14-15
130
145/170
Finał (II nawrót) Dokładności
8/10
130
145/170
Siedmiolatki
I półfinał
Dokładności
9-11/11-13
125
130/150
II półfinał
Dokładności
9-11/11-13
130
140/160
Finał (I nawrót) Dokładności 11-12/14-15
135
150/180
Finał (II nawrót) Dokładności
8/10
135
150/180

Maksymaln
a szerokośd
rowu z
wodą (cm)

Tempo
(m/min)

-

325

-

325
350

250
250
-

350
350
350
350

320
320
-

350
350
350
350

350
350
-

350
350
350
350

