Regulamin Mazowieckiej Ligi Pony Games 2022
Mazowiecka Liga Pony Games jest cyklem otwartych dla wszystkich chętnych
(nie tylko z Mazowsza) zawodów jeździeckich, podczas których rozgrywane są
konkursy sprawnościowo-zabawowe w konkurencji Pony Games, dedykowane
dzieciom w wieku od 6 lat.
W ramach cyklu rozegranych zostanie w 7 mazowieckich klubach:
15 konkursów eliminacyjnych plus finał.
Niniejszy regulamin określa podstawowe warunki uczestnictwa i rywalizacji
rankingowej w cyklu.
W związku z tym, że ani w PZJ, ani w WZJ-tach nie ma żadnych oficjalnych
przepisów odnośnie konkurencji Pony Games, w zakresach nie uregulowanych
poniższym Regulaminem (np. rząd konia, kodeks postępowania z koniem itd.),
obowiązują przepisy Ogólne PZJ oraz przepisy Regulaminu Dzieci i Młodzieży
PZJ wersja 2022.
1. Warunki startu zawodnika
1.1. Zawodnicy w wieku od 6 lat bez wymagań co do odznak PZJ lub
wykupionych licencji WZJ/PZJ, ale z ograniczeniem do maksymalnie
posiadania licencji wstępnej A lub B.
1.2. Wymagane dokumenty zawodnika - minimum osobiście podpisane
oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych wg załączonego formularza
(Załącznik nr 1).
2. Warunki startu konia
2.1. Wiek konia - minimum 4 lata.
2.2. Wymagane dokumenty konia - minimum paszport urzędowy z aktualnymi
szczepieniami przeciw grypie.
3. Limit startów pary zawodnik / koń w Pony Games
Dopuszczalne są dwa starty w danym konkursie Pony Games, przy czym
w przypadku startu w konkursie z osobą towarzyszącą oraz samodzielnym

obowiązują poniższe limity:
- 2 starty w PG z osobą towarzyszącą + 1 start samodzielnie,
- 1 start w PG z osobą towarzyszącą + 2 starty w PG samodzielnie.
Uwaga! Starty w konkurencjach Pony Games rozgrywanych w ramach
oficjalnych Zawodów Towarzyskich i/lub Regionalnych nie wchodzą do limitów
startów zawodnika lub konia w konkursach ujeżdżeniowych lub skokowych
rozgrywanych w czasie tych zawodów.
4. Konkursy Pony Games
4.1. Konkurs z osobą towarzyszącą
- wiek zawodnika: od 6 lat,
- osobą towarzyszącą może być np. trener / instruktor zawodnika lub
rodzic / opiekun prawny. Osoba towarzysząca musi być pełnoletnia.
- forma pomocy udzielanej zawodnikowi przez osobę towarzyszącą jest
dowolna (np. koń na uwiązie, trzymany za wodze lub inna asekuracja
zawodnika na torze przeszkód), ale musi zapewniać bezpieczeństwo
zawodnika.
- konkurs z osobą towarzyszącą traktowany jest jako "pierwszy krok"
i nie jest objęty rankingiem Mazowieckiej Ligi Pony Games.
4.2. Konkurs samodzielny
- wiek zawodnika od 7 lat,
- w czasie przejazdu dopuszczalna jest obecność osoby towarzyszącej,
przy czym w każdym przypadku fizycznej pomocy skutkuje to jako błąd
na danej przeszkodzie, zgodnie z punktacją zamieszczoną w pkt. 6.1.
- przejazdy zaliczane są do rankingu Mazowieckiej Ligi Pony Games,
w kategoriach wiekowych wg pkt.7.1.
5. Tor przeszkód.
5.1. Tor przeszkód składa się z 8-10 przeszkód (zadań) zawierających elementy
sprawnościowe, ujeżdżeniowe i skokowe na podstawowym, początkowym
poziomie wyszkolenia jeździeckiego.
5.4. Gospodarzem Toru w konkursach Pony Games może być:
- Gospodarz Toru z licencją PZJ lub kandydat na GT po kursie PZJ w tym
zakresie,
- Trener / Instruktor z licencją PZJ,
- Sędzia Główny lub Członek Komisji Sędziowskiej zawodów pod nadzorem
Sędziego Głównego zawodów.
5.5. Istnieje możliwość by przed rozpoczęciem konkursu Sędzia prowadzący
konkurs oprowadził zawodników po torze przeszkód wyjaśniając sposób
pokonywania przeszkód i punktację.

5.6. Przeszkody Pony Games nie są opisane przepisami PZJ / WZJ, dlatego
mogą być różnorodne, jak np.:
- slalom (4-5 pachołków, stojaków z określonym wyznaczonym kierunkiem
jazdy),
- slalom - korytarz wg wyznaczonej trasy pomiędzy leżącymi drągami,
- "weź - odłóż" lub "weź - wrzuć", czyli zatrzymanie, wzięcie przedmiotu,
ruszenie do drugiej części przeszkody i odłożenie / wrzucenie przedmiotu,
- koło wokół pachołków lub stojaków, w dwóch wersjach": prostej na kole lub
wg obowiązkowego przejazdu np. w formie "ósemek",
- koło wokół na drągach,
- szereg drągów (minimum 4 w szeregu) leżących na ziemi (chody do
wyboru - stęp lub kłus),
- "kawaletki" (minimum 3 w szeregu), wysokość 10-20 cm (chody do
wyboru)
- przeszkody skokowe (koperta, stacjonata, okser), wysokość maksymalnie
do 30-40 cm (chody do wyboru).
6. Warunki i punktacja przejazdów
6.1. Punktacja
6.1.1. Przeszkoda / zadanie wykonane poprawnie - 3 pkt. bonifikacyjne,
6.1.2. Przeszkoda / zadanie wykonane poprawnie w drugiej próbie (o ile
charakter przeszkody to umożliwia) - 2 pkt. bonifikacyjne,
6.1.3. Przeszkoda / zadanie wykonane poprawnie w trzeciej próbie (o ile
charakter przeszkody to umożliwia) - 1 pkt. bonifikacyjny,
6.1.4. Zrzutka, niepokonanie poprawnie przeszkody w trzeciej próbie, pomoc
fizyczna osoby towarzyszącej w przejeździe samodzielnym - 0 pkt.
bonifikacyjnych,
6.1.5. Pierwsze i drugie nieposłuszeństwo konia lub zamknięcie wolty między
przeszkodami - zawodnik karze sam siebie wydłużonym czasem
przejazdu,
6.1.6. Nieposłuszeństwo z rozbudową przeszkody skokowej - pomiar czasu
zostaje zatrzymany i ponownie uruchomiony po odbudowie i sygnale
sędziowskim do kontynuacji przejazdu - do czasu przejazdu zostaje
dodane 6 sekund. Dalsza ewentualna punktacja wg pkt. 6.1.2.
6.1.7. Trzecie nieposłuszeństwo lub trzecie zamknięcie wolty, pominięcie
przeszkody, pokonanie przeszkody w niewłaściwej kolejności,pomoc
fizyczna osoby towarzyszącej w przejazdach samodzielnych, upadek
zawodnika / konia, przekroczenie czasu maksymalnego - eliminacja.
6.2. Czas przejazdu i klasyfikacja
W obu rodzajach konkursów obowiązuje określony przez Gospodarza Toru
czas maksymalny, nie dłuższy niż 240 sekund, przy czym:
- w konkursach z osobą towarzyszącą wszyscy uczestnicy, którzy ukończą
przejazd, są jednakowo nagradzani bez względu na uzyskany wynik
punktowy i czas przejazdu (zajęte miejsca wg konkursu dokładności)
- w konkursach samodzielnych w przypadku równej liczby zdobytych punktów

bonifikacyjnych o zajętym miejscu decyduje lepszy czas przejazdu.
7. Klasy i zasady punktacji rankingowej
7.1. Klasy rankingowe (dotyczy wyłącznie przejazdów samodzielnych):
Młodzicy - wiek 7 - 11 lat
Dzieci - wiek 12 - 14 lat
7.2. Punktacja rankingowa
Do rankingu zaliczanych będzie maksimum 10 najlepszych wyników
z eliminacji plus wynik konkursu finałowego z mnożnikiem x 1,5.
W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu w rankingu decyduje
wynik zawodów finałowych.
Punkty rankingowe:
1 miejsce w konkursie - 15 pkt. rankingowych
2 miejsce w konkursie - 12 pkt. rankingowych
3 miejsce w konkursie - 10 pkt. rankingowych
4 miejsce w konkursie - 8 pkt. rankingowych
5 miejsce w konkursie - 7 pkt. rankingowych
6 miejsce w konkursie - 6 pkt. rankingowych
7 miejsce w konkursie - 5 pkt. rankingowych
8 miejsce w konkursie - 4 pkt. rankingowe
9 miejsce w konkursie - 3 pkt. rankingowe
10 miejsce w konkursie - 2 pkt. rankingowe
Kolejne miejsca (pozostałe ukończone przejazdy) - 1 pkt. rankingowy
8. Kalendarz zawodów z konkursami Mazowieckiej Ligi Pony Games
I. elim.
II. elim.
III. elim.
IV. elim.
V. elim.
VI. elim.
VII. elim.
VIII. elim.
IX. elim.
X. elim.
XI. elim.
XII. elim.
XIII. elim.
XIV. elim.
XV. elim.
Finał

09.04. S
10.04. N
23.04. S
30.04. S
03.05. Wt.
15.05. N
22.05. N
05.06. N
12.06. N
19.06. N
25.06. S
02.07. S
23.07. S
28.08. N
04.09. N
11.09. N

9. Opłaty i nagrody

ZT-B
KZJ-OMPMiD
ZTiR-B
ZTiR-B
ZTiR-B
ZTiR-B
KZJ-OMPMi
KZJ-OMPMiD
KZJ-OMPMiD
KZJ-OMPMiD
ZTiR-B
ZTiR-B
ZTiR-B
KZJ-OMPMiD
ZT-B
ZT-B

SKJ Podkowa Leśna
TKKF Hubert Warszawa
INTERHR JKS Poczernin
TPT Tarczyn
SKJ Podkowa Leśna
TKKF Hubert Warszawa
UKS Impuls Łoś
KJ Bałałajka Budy Michałowskie
TKKF Hubert Warszawa
KJ The Queen Mokre / Radzymin
INTERHR JKS Poczernin
TKKF Hubert Warszawa
INTERHR JKS Poczernin
KJ Bałałajka Budy Michałowskie
SKJ Podkowa Leśna
TPT Tarczyn

9.1. Opłaty zgodnie z Propozycjami poszczególnych zawodów.
9.2. Nagrody w konkursach eliminacyjnych – honorowe
9.3. Nagrody końcowe wg rankingu - medale, nagrody honorowe i rzeczowe
10. Publikacje propozycji, wyników i rankingu, kontakt
Wszelkie informacje dotyczące cyklu zamieszczane będą na stronie
www.konieregio.pl w informacjach bieżących oraz w specjalnej zakładce "Liga PG"
Terminy i Propozycje zawodów będą również publikowane w systemie
www.zawodykonne.com
Ewentualne uwagi i pytania można kierować do koordynatora cyklu na maila:
leszek.doraczynski@wp.pl
Zał. 1. Oświadczenie - zgoda na start zawodnika

