
REGULAMIN LIGI JEŹDZIECKIEJ 
 
 

1.  

Rozgrywki Ligi Jeździeckiej składają się z eliminacji i finału. 
 
 

2.  

Zawody Ligi Jeździeckiej są  rozgrywane w rundach:  
 

• Diamentowa (140/145 cm) 
• Złota (130/135 cm) 
• Srebrna (120 cm) 
• Brązowa (70 cm – Kuce) 

Zawody Ligi Jeździeckiej są zawodami rangi ZO stosownie do przepisów 
wynikających z Regulaminu Dyscypliny B PZJ, ale w przedmiocie nazewnictwa rund 
przyjęte są nazwy rund jak wyżej oraz dołączona jest runda kucy zorganizowana 
zgodnie ze stosownymi zapisami Regulaminu Rozgrywania Zawodów Dzieci i 
Młodzieży PZJ  
 
 

3.  

Rundy Koni Dużych są konkursami otwartymi dla wszystkich grup wiekowych zgodnie z 
Przepisami PZJ. Runda Kuców dotyczy dzieci w wieku 9-12 lat. W klasyfikacji Ligi Srebrnej 
nie może uczestniczyć zawodnik, który uzyskał w swojej karierze pierwszą klasę sportową. 
W danych zawodach ligi zawodnik może być klasyfikowany w rozgrywkach Ligi Jeździeckiej 
tylko na dwóch koniach  (w zawodach może mieć więcej koni). W zawodach punktuje tylko 
lepszy wynik. Kwalifikacje do finałów rund w każdych zawodach ligi określa zasada, że udział 
w finale rundy zapewnia minimum jeden przejazd do 4 punktów karnych w dwóch 
poprzednich konkursach rundy, lub przejazd do 8 punktów w rundzie wyższej. Kwalifikacje 
do Finału Rundy Diamentowej zdobywa zawodnik, a nie para zawodnik-koń. 
 
 

4.  

Klasyfikacja Rozgrywek Ligi Jeździeckiej składa się z Tabel następujących rund : 
 

• Liga Diamentowa  - Jeździecka Liga Mistrzów  
• Liga Złota 
• Liga Srebrna  
• Liga Brązowa - Jeździecka Liga Małych Mistrzów  

W ramach  Ligi Jeździeckiej rozgrywany jest  Klubowy Puchar Polski  
 

 
 
 
 
 



5.  

Tabele zawodów  Ligi Jeździeckiej powstają poprzez wyłonienie najwyżej sklasyfikowanych 
par jeździec-koń.  

• Tabele  Jeździeckiej Ligi Mistrzów (Ligi Diamentowej) wyłanianie  są  z wyników 
Finału Złotej  Diamentowej.  

• Tabela Ligi Złotej wyłaniana jest z wyników Finału Rundy Złotej.  
• Tabela Ligi Srebrnej wyłaniana jest z Finału Srebrnej Rundy, 
• Tabela Jeździeckiej Ligi Małych Mistrzów (Ligi Brazowej) wyłaniana jest z wyników 

Finału Rundy Kuców. 
• Tabela Klubowego Pucharu Polski wyłaniana jest z wyników konkursu dodatkowego. 

 
 

6.  

Klubowy Puchar Polski obejmuje rywalizację pomiędzy zespołami reprezentowanymi przez 
pary należące do klubu jeździeckiego zrzeszonego w Polskim Związku Jeździeckim lub 
reprezentujące jeden WZJ i wtedy występują pod nazwą Klub WZJ …. .   
Zespół składa się z 3-4 par po jednej z każdej Rundy.  
O wyniku zespołu stanowi suma trzech najlepszych rezultatów par z wyników konkursu 
dodatkowego.  
Klasyfikacja Klubowego Pucharu Polski w ramach danej kolejki ligi wyłaniana jest  z wyników 
dwóch etapów rywalizacji przeprowadzonej w przedostatnim dniu zawodów.  
Pierwszy Etap stanowi rywalizacja w konkursach poszczególnych rund. Drugi Etap stanowi 
rywalizacja w zespołowym konkursie dodatkowym, w którym startuje 8 najlepszych zespołów 
wyłonionych w  I Etapie konkursu.  
Zarówno w pierwszym etapie jak i w drugim może startować większa liczba zespołów  
reprezentująca jeden klub. 
W czasie trwania danej edycji Klubowego Pucharu Polski: 

• dopuszczalny jest transfer jednego zawodnika,  
• transfer zawodnika musi być oficjalnie zgłoszony do biura PZJ i zarejestrowany, 
• transfer zawodnika dotyczy również przejść  pomiędzy drużynami tego samego klubu 

lub WZJ, 
• do drużyny WZJ może należeć tylko osoba zarejestrowana w danym WZJ, a 

przynależność zawodników BPK do WZJ określana jest adresem zameldowania, 
• jeden klub i jeden WZJ mogą wystawić maksymalnie 3 drużyny, 
• zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę, 
• zawodnik reprezentujący daną drużynę w rywalizacji Ligi Jeździeckiej może 

startować w dowolnej rundzie, 
• klub lub WZJ w terminie do pierwszego dnia zawodów Ligi Jeździeckiej musi podać 

skład drużyny oraz konie, na których będą startować zawodnicy w konkursie 
drużynowym, 

• za dopilnowanie realizacji zasad rywalizacji w Klubowym Pucharze Polski 
odpowiedzialny jest Sędzia Główny zawodów. W przypadku, gdy Biuro PZJ stwierdzi 
po analizie wyników złamanie zasad przez drużynę rywalizującą w Klubowym 
Pucharze Polski jej wyniki będą anulowane.  

 
 
 



7.  

W każdych zawodach Ligi Jeździeckiej oraz jej finale zawodnicy za pierwsze 30 miejsc będą 
zdobywać punkty bonifikacyjne w następującej skali: 100-80-60-50-45-40-36-32-29-26-24-
22-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1., natomiast w klasyfikacji klubowej za 
pierwsze 8 miejsc będą zdobywać punkty bonifikacyjne w następującej skali: 100- 80 – 60 – 
50-40-30-20-10. W finale Ligi Jeździeckiej ilość zdobytych punktów jest pomnożona przez 2. 
Końcowe klasyfikacje poszczególnych lig będą obejmować tylko tych zawodników i kluby, 
którzy wystartują w finale Ligi Jeździeckiej. W finale Ligi Jeździeckiej mogą wystartować 
wyłącznie zawodnicy sklasyfikowani eliminacjach ligi. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 
punktowane na dwóch koniach otrzymują punkty za lepszy wynik, a ich drugi koń nie jest 
brany pod uwagę w klasyfikacji przyznającej punkty bonifikacyjne. Analogicznie dotyczy to 
również klubów, które wystawią więcej niż jedną drużynę. 

 
 
8.  

Zawodnicy Rundy Diamentowej punktują w konkursach dwunawrotowych ( Art. 273.3.3.1, 
4.3 FEI Jumping Rules). W drugim nawrocie w kolejności odwrotnej do klasyfikacji po 
pierwszym nawrocie, może wystartować nie więcej niż 25% uczestników pierwszego 
nawrotu, przy czym w przypadku większej liczby bezbłędnych przebiegów - startują wszyscy 
z bezbłędnymi przebiegami. O ostatecznej kolejności w konkursie decyduje najmniejsza 
liczba punktów karnych uzyskanych w obu nawrotach i najszybszy czas przebiegu w drugim 
nawrocie. O miejscach zawodników, którzy nie zakwalifikowali się do II nawrotu decyduje 
najmniejsza liczba punktów karnych i najszybszy czas przebiegu. 
 
 

9.  

Zwycięzcami końcowej klasyfikacji poszczególnych lig Ligi Jeździeckiej zostają zawodnicy, 
który uzyskali w sumarycznej klasyfikacji końcowej największą liczbę punktów 
bonifikacyjnych. W przypadku równej liczby punktów na dwóch pierwszych pozycjach o 
ostatecznej kolejności zadecyduje wyższe miejsce w finale poszczególnych lig. Jeżeli i to nie 
będzie rozstrzygające decydować będą wyniki kolejnych bezpośrednio wcześniejszych 
konfrontacji tych zawodników w poprzednich konkursach danej rundy. 
Do końcowej klasyfikacji eliminacji Ligi Jeździeckiej liczą się zsumowane: 
- 3 najlepsze wyniki z kolejek Ligi Jeździeckiej (jeżeli będzie 5 kolejek), 
- 4 najlepsze wyniki z kolejek Ligi Jeździeckiej (jeżeli będzie 6 kolejek), 
- 5 najlepszych wyników z kolejek Ligi Jeździeckiej (jeżeli będzie 7 lub więcej kolejek). 
Do końcowej Klasyfikacji Ligi Jeździeckiej będą się liczyć wyniki końcowej klasyfikacji 
eliminacji Ligi Jeździeckiej plus wyniki Finału Ligi Jeździeckiej. 
 

 
 
10.  

Organizator Ligi Jeździeckiej pule nagród finansowych przeznaczone dla zdobywców 10 
pierwszych miejsc końcowych klasyfikacji wypłaci w następujących proporcjach: 4-2-1,5-
0,75-0,5-0,4-0,3-0,25-0,2-0,1. 

 
 

11. 
W Finale Ligi Jeździeckiej zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajętych miejsc w 
końcowej klasyfikacji eliminacji Ligi Jeździeckiej. 
 



 
 

12. 
Kalendarz zawodów Ligi jeździeckiej zatwierdzany jest przez Zarząd PZJ. 
 
 
 

13. 
 
Proponowany Program Sportowy zawodów Ligi Jeździeckiej przy liczbie koni ponad 
200  powinien być rozpisany na 4 dni i w poszczególnych dniach powinien wyglądać 
następująco:  
 
Czwartek:  

• Rundy Młodych Koni 

Piątek:  
• Rundy Młodych Koni 
• Rundy Ligi Jeździeckiej 

Sobota: 
• Rundy Ligi Jeździeckiej 
• Finały Rund Młodych Koni 
• II Etap Konkursu Zespołowego 

Niedziela : 
• Finały Ligi Jeździeckiej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez PZJ 


