Klasy rankingowe
Kategoria
Mały jeździec
Młodzik
Junior młodszy

Wiek zawodnika
8-9 lat
9-12 lat
12-15 lat

Pony games

Ujeżdżenie

Mały
jeździec

Z prowadzeniem
lub samodzielnie

Młodzik

Samodzielnie

A-Debiuty-1
H-1b-druz-2013
Program KSJ
A-Debiuty-1
H-1b-druz-2013
Program KSJ
L-1, L-1R-K
L-2, L-2R-K
L-3
L-4
L-2_2013

lub
Junior
młodszy

Próba
Caprillego
Cap-40-LL-1
30cm

Skoki
Konkurs dokładności
Nie dotyczy

40-50 cm
Cap-40-LL-1
Cap-40-LL-2
Cap-40-LL-3
Cap-40-LL-4
Cap-40-LL-5

40 - 70 cm
Artykuł 238 - Konkurs dokładności,
Artykuł 274 - Konkurs dwufazowy
(wyjaśnienie w pełnej wersji
Regulaminu),
Aneks 5 Regulaminu B PZJ - Konkurs
z trafieniem w normę czasu.

Kalendarz:
Aktualny kalendarz zawodów objętych cyklem MTJ dostępny jest:
o na stronie http://mtj.waw.pl
o w wersji PDF pod adresem: http://mtj.waw.pl/PDF/MazowieckiTalentJezdzieckiKalendarz2020.pdf.
o w wersji Google: kliknij, żeby otworzyć.
o na Facebooku na stronie Mazowiecki Talent Jeździecki

MTJ w dużym skrócie

Konkursy zaliczane do klasyfikacji MTJ

Organizator: Na zawodach regionalnych lub towarzyskich podczas jednego dnia co najmniej
2 konkursy z różnych kategorii podanych w tabeli Konkursy. Dekoracja MTJ przed właściwą
dekoracją konkursu.
Kontakt:
Ewa Hadała-Mikołajczuk
tel.: 604 793 528
e-mail: kontakt@mtj.waw.pl.

Talentalenbezpieczeństwo?

Nagrody: Pucharek i flot’s dla każdego startującego niezależnie od wyniku. 1 talent za
obecność na zawodach, 1 talent za każdy dobry wynik. Najlepsi z kategorii Młodzik i Junior
młodszy wygrywają konsultacje z Kadrą Mazowsza.

Mazowiecki Talent Jeździecki
REGULAMIN 2020
Cykl zawodów „od amatora do zawodnika”

1.3.
1.4.

1.5.

Mazowiecki Talent Jeździecki jest cyklem konkursów dedykowanych dzieciom i młodzieży.
Na cykl składają się konkursy: pony games, ujeżdżenie, próba Caprillego i skoki.
Wystarczy, że organizator zawodów zaproponuje 2 z tych konkurencji.
Zawodnicy są nagradzani za uczestnictwo oraz wyniki Talentami, których liczba pozwoli
wyłonić zwycięzców.
Po zakończeniu cyklu odbędzie się podsumowanie klasyfikacji, ogłoszenie wyników oraz
uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 3 października 2020 roku w Łazienkach
Królewskich podczas Warszawskiego Dnia Konia.
Celem Mazowieckiego Talentu Jeździeckiego jest
o Promowanie jeździectwa wśród dzieci i młodzieży „przed-sportowej”,
o Promowanie zdrowego współzawodnictwa w duchu fair play,
o Udostępnienie dzieciom konkursów jeździeckich w formie zabawy,
o Motywowanie przyszłych zawodników do podejmowania wyzwań na miarę ich
umiejętności,
o Stworzenie bezpiecznych warunków do podjęcia pierwszych prób współzawodnictwa
przedsportowego bez „ostrej” rywalizacji,
o Zachęcenie organizatorów zawodów regionalnych i towarzyskich na Mazowszu do
rozszerzenia formuły i zorganizowania konkursów dla amatorów lub młodszych
sportowców niegotowych jeszcze do właściwej rywalizacji sportowej.

Po co ten cykl?

1.1.
1.2.

Preambuła

Kodeks postępowania z koniem (wersja skrócona)
o
o

o
o
o

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia
musi być najważniejsze.
Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w
zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych oraz do
przypadków nadużywania pomocy.
Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na
kondycję koni i ich bezpieczeństwo.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności.
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Dobro konia jest najważniejsze.
Talentalenbezpieczeństwo?

1.

Słowniczek skrótów

2.3.

2.4.

2.5.

3.

Kalendarz
Aktualny kalendarz zawodów objętych cyklem MTJ dostępny jest:
o na stronie http://mtj.waw.pl
o w wersji PDF pod adresem: http://mtj.waw.pl/PDF/MazowieckiTalentJezdzieckiKalendarz2020.pdf.
o w wersji Google: kliknij, żeby otworzyć. Kalendarz ten można zaimportować do
osobistego kalendarza Google.
o na Facebooku na stronie Mazowiecki Talent Jeździecki

4.

Klasy rankingowe
Kategoria
Mały jeździec
Młodzik
Junior młodszy

4.1.
4.2.

Kogo zapraszamy?

2.2.

W MTJ mogą w nim startować dzieci i młodzież od 8 do 15 roku życia. Licencja zawodnika
PZJ/WZJ nie jest wymagana.
Zawodnicy mogą startować na różnych koniach. Ranking MTJ obejmuje zawodnika, nie parę
zawodnik-koń.
Uczestników MTJ obowiązują:
o Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa lub
startu w zawodach (wydane przez lekarza sportowego lub lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ),
o Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach,
o Aktualne ubezpieczenie NNW.
Wymagana dokumentacja koni:
o Paszport PZJ lub paszport urzędowy, na podstawie którego można dokonać identyfikacji
konia i sprawdzić ważność szczepień.
o Licencja konia PZJ/WZJ nie jest wymagana.
Nie ma prawa startu w zawodach zawodnik, który nie przedstawił kompletu dokumentów
z aktualnymi, prawidłowymi wpisami. Za poprawność i rzetelność danych zawartych
w dokumentach przedstawianych przed zawodami odpowiedzialny jest klub lub opiekun
zawodnika.

Gdzie można zbierać Talenty?

2.1.

Warunki startu

Wiek zawodnika
8-9 lat
9-12 lat
12-15 lat

Wiek zawodnika określany jest wg roku urodzenia.
Ponieważ wiek kategorii wiekowych „zazębia się”, zgłaszając na zawody zawodnika w wieku
lat 9 lub 12, należy podać, w której kategorii wiekowej chce być klasyfikowany.
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Ile masz lat?

2.

Słowniczek

PZJ - Polski Związek Jeździecki
WMZJ - Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki
MTJ - Mazowiecki Talent Jeździecki
ZRiT Zawody Regionalne i Towarzyskie
A, B, C - odpowiednio dyscypliny: ujeżdżenie, skoki, WKKW
NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zadeklarowana w ten sposób kategoria obowiązuje do końca cyklu. Jeżeli zawodnik nie
zadeklaruje sam swojej kategorii przed pierwszym startem, zostanie mu ona przydzielona.
Licencja PZJ/WMZJ nie jest wymagana. W klasyfikacji będą brani pod uwagę amatorzy (bez
licencji) oraz zawodnicy z licencją wstępną. Zawodnicy z wyższą licencją mają prawo startu,
ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji MTJ.

4.3.

Konkursy zaliczane do klasyfikacji MTJ
Pony games

Ujeżdżenie

Mały
jeździec

Z prowadzeniem
lub samodzielnie

Młodzik

Samodzielnie

A-Debiuty-1
H-1b-druz-2013
Program KSJ
A-Debiuty-1
H-1b-druz-2013
Program KSJ
L-1, L-1R-K
L-2, L-2R-K
L-3
L-4
L-2_2013

lub
Junior
młodszy

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Próba
Caprillego
Cap-40-LL-1
30cm

Skoki
Konkurs dokładności
Nie dotyczy

40-50 cm
Cap-40-LL-1
Cap-40-LL-2
Cap-40-LL-3
Cap-40-LL-4
Cap-40-LL-5

40 - 70 cm
Artykuł 238 - Konkurs dokładności,
Artykuł 274 - Konkurs dwufazowy
(wyjaśnienie niżej),
Aneks 5 Regulaminu B PZJ - Konkurs
z trafieniem w normę czasu.

Pony games
5.1.1. Zawodnicy z kategorii Młodzik i Junior młodszy w ramach swojego limitu startów
mogą wybrać przejście trasy pony games z prowadzeniem w celu zapoznania się
z nią przed właściwym startem samodzielnym objętym punktacją.
5.1.2. Podczas przejścia konkursu pony games z prowadzeniem osobą prowadzącą musi
być albo trener/instruktor zawodnika, albo rodzic/opiekun prawny.
Niedopuszczalne jest prowadzenie nieletniego zawodnika przez osobę
niepełnoletnią.
5.1.3. W pony games każdy zawodnik nagradzany. Tylko samodzielne przejście zapewnia
zdobycie Talentów.
5.1.4. Zasady rozgrywania konkursu pony games – MTJ-2020-pony-games.pdf.
Ujeżdżenie
5.2.1. Zawodnik może pojechać dowolny program ujeżdżeniowy z wymienionych
dostępny w propozycjach organizatora.
5.2.2. Proponowane programy w stępie i kłusie są dostępne na stronie mtj.waw.pl.
5.2.3. Programy ujeżdżeniowe do pobrania na stronie pzj.pl oraz na stronie mtj.waw.pl.
5.2.4. Program może być czytany.
Próba Caprillego
5.3.1. Próba Caprillego to program ujeżdżeniowy z przeszkodami skokowymi.
5.3.2. Podane w niniejszym regulaminie programy rozgrywane są na czworoboku 20x40.
5.3.3. Programy prób Caprillego są dostępne do pobrania na stronie mtj.waw.pl oraz
proba-caprillego.pl.
5.3.4. Program może być czytany.
Skoki
5.4.1. Dowolny konkurs skokowy dokładności:

Dla każdego coś dobrego :)

5.
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Artykuł 238 Konkurs dokładności1. W przypadku konkursu z rozgrywką w rankingu brany
jest pod uwagę tylko przejazd podstawowy.
o Artykuł 274 Konkurs dwufazowy1. Do rankingu brany jest pod uwagę pierwsza faza, jeśli
jest fazą na zasadach dokładności.
o Konkurs z trafieniem w normę czasu. 2
Jeżeli zawodnik zgłosi się do danego konkursu dwa razy, do rankingu brany jest jeden,
lepszy wynik.
o

5.5.

6.2.

6.3.

6.4.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

1
2

Organizator.
6.1.1. Do cyklu MTJ może przystąpić każdy organizator regionalnych lub towarzyskich
zawodów na Mazowszu.
6.1.2. Warunkiem przyjęcia do cyklu MTJ jest wpisanie zawodów do kalendarza WMZJ,
zatwierdzenie propozycji zawodów przez WMZJ oraz spełnienie warunków
opisanych w niniejszym Regulaminie.
6.1.3. Zasady współpracy Organizatora z WMZJ-tem i Koordynatorem MTJ opisane są
w Informacji dla Organizatora stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
Konkursy. Podczas każdych zawodów objętych MTJ odbywają się konkursy dwóch, trzech
lub wszystkich czterech dyscyplin: pony games, ujeżdżenia, próby Caprillego lub skoków.
Decyzja o wyborze dyscyplin i programów należy do organizatora.
Propozycje. Informacje dotyczące propozycji zawodów objętych cyklem MTJ znajdują się
w Informacji dla Organizatora. W przypadku zawodów dwudniowych cyklem MTJ objęty
jest tyko ten dzień zawodów, w którym spełniony jest powyższy warunek 6.2.
Sędziowie. Konkursy w ramach MTJ sędziowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Regulaminie Rozgrywania Zawodów Towarzyskich opublikowanych przez WMZJ.
Zaleca się, by członek komisji sędziowskiej oceniający Próbę Caprillego miał uprawnienia A i
B lub C min. 3 klasy. Decyzję podejmuje sędzia główny.

Kto zadba o dobrą zabawę i bezpieczeństwo?

6.1.

Organizacja i osoby oficjalne

Punktacja i zasady rankingu
Podczas zawodów w ramach cyklu MTJ zawodnikom przyznawane są Talenty.
Talenty przyznawane są za:
o Talent za obecność. Zgłoszenie zawodnika i przystąpienie do któregokolwiek
z konkursów niezależnie od ukończenia lub osiągniętego wyniku.
o Talent za start. Jeden talent otrzymuje zawodnik za każdy konkurs, w którym
uczestniczył pod warunkiem ukończenia przejazdu.
o Talent za dobry wynik. Dodatkowy jeden talent zawodnik może otrzymać za ukończenie
konkursu z dobrym wynikiem:
o Pony games – ukończenie konkursu.
o Ujeżdżenie – ukończenie konkursu z wynikiem ponad 50%.
o Próba Caprillego – ukończenie konkursu z wynikiem ponad 50%.
o Skoki – ukończenie konkursu z wynikiem 0 do 5 punktów.
Zbieranie Talentów trwa przez cały czas cyklu.

Przepisy Dyscypliny Skoki przez Przeszkody, wydanie 7.0 z 2019 r.
Aneks 5 do Regulaminu Rozgrywania Zawodów B Krajowych 2019 v.1.8.3 z 18.11.2019.

4

Dla kogo Talenty?

6.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

Nagrody
Każdy zawodnik, który wystartuje w konkursie, niezależnie od jego ukończenia lub nie,
otrzyma puchar i flot’s ufundowane przez WMZJ.
8.1.1. W konkursie pony games z prowadzeniem pomysłodawcy MTJ zalecają
organizatorom dekorowanie natychmiast po przejeździe.
Inne nagrody rzeczowe pozostają w gestii organizatora danych zawodów.
Specjalne nagrody dla zdobywców największej liczby Talentów zostaną wręczone podczas
uroczystego zakończenia cyklu 3 października 2020 roku w Łazienkach Królewskich podczas
Warszawskiego Dnia Konia.
Nagrodą specjalną dla zwycięzców w kategorii Młodzik oraz Junior młodszy będzie udział
w konsultacjach Kadry Mazowsza z własnym koniem.

Każdy ma Talent!

8.

Aktualna liczba zdobytych przez zawodnika talentów będzie publikowana na stronie
mtj.waw.pl.

Ubiór zawodnika i rząd konia
Ubiór zawodnika:
o w konkursie pony games: strój jeździecki schludny, z obowiązkowym kaskiem.
o w konkursach ujeżdżenia: marynarka jeździecka, koszula z białym kołnierzem, krawat lub
plastron, białe lub kremowe bryczesy, białe rękawiczki, buty o gładkiej podeszwie
z obcasem min. 1-2 cm ze sztylpami lub buty z cholewami. Obowiązkowy kask z
zapięciem 3-punktowym. Bat do długości 100 cm. Ostrogi nie obowiązkowe3.
o w konkursach próby Caprillego: strój, jak ujeżdżeniu oraz kamizelka ochronna4, która
może być założona na frak lub zamiast niego. Bat do długości 75 cm.
o w konkursach skoków: strój, jak w próbie Caprillego. Bat długości do 75 cm z patką.
o w pony games ostrogi nie są dozwolone, w próbie Caprillego oraz skokach zgodnie
z przepisami DiM4.
Rząd konia:
o siodło: wszechstronne sportowe, skokowe lub ujeżdżeniowe,
o kiełzno: pojedyncze wędzidłowe,
o w ujeżdżeniu zgodny z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych A
o w skokach zgodny z Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w kategorii Dzieci i
Młodzieży w skokach przez przeszkody,
o w konkursie skoków, pony games oraz próbie Caprillego
o dozwolone: zwykły wytok, ochraniacze na nogi, nauszniki, kolorowy czaprak pod
warunkiem zachowania spójnie schludnego wyglądu konia i jeźdźca,
o niedozwolone: wypinacze, martwy wytok, czarne wodze
o w konkursie ujeżdżenia
o dozwolone: wypinacze
o niedozwolone: ochraniacze na nogi
W przypadku startu młodzieży na kucach należy przestrzegać zasady, by jeździec z siodłem
stanowił nie więcej niż 20% masy kuca.5

3

Zgodnie z Przepisami Dyscypliny Ujeżdżenia na zawody krajowe i międzynarodowe.
Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w kategorii Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody
2020, artykuł 8.
4
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W co wypada się ubrać?
Talentalenbezpieczeństwo?

7.4.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Zawodnik biorący udział w zawodach, podczas których rozgrywany jest cykl MTJ może
wystartować w ciągu jednego dnia zawodów:
o 4 razy – do 11 roku życia,
o 6 razy – od 12 do 15 roku życia.
Koń biorący udział w MTJ musi mieć co najmniej 5 lat.
Kuce, małe konie i duże konie mogą startować każdego dnia 2 razy (pod jednym lub dwoma
zawodnikami w różnych konkursach).
Na jednym koniu może startować dziennie liczba zawodników zgodna z dozwoloną liczbą
startów konia.
Limity startów konia i jeźdźca dotyczy wszystkich konkursów na zawodach, nie tylko tych,
które objęte są rankingiem MTJ.

11. Media i informacje

Gdzie nas znaleźć?

Propozycje zawodów, wszelkie informacje, komunikaty i relacje oraz aktualne rankingi
publikowane będą na stronach internetowych:
o Mazowieckiego Talentu Jeździeckiego: http://mtj.waw.pl
o Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego: http://wmzj.waw.pl/
o Na stronie Facebooka Mazowiecki Talent Jeździecki

Dobro konia jest najważniejsze.
Talentalenbezpieczeństwo?

10. Limit startów

12. Koordynator projektu, ranking
Ewa Hadała-Mikołajczuk
tel.: 604 793 528
e-mail: kontakt@mtj.waw.pl.

13. Zmiany Regulaminu

Jak czegoś nie wiesz, zapytaj.
Talentalenbezpieczeństwo?

Organizator MTJ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje sędzia główny danych zawodów.
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Zapis inspirowany Regulaminem PZJ Rozgrywania Zawodów Krajowych w ujeżdżeniu Artykuł 1, punkt 8.3.
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