
OMPMiD                         REGULAMIN    

      2014                Otwarty Mazowiecki Puchar Młodzików i Dzieci 
            III Edycja – 2014 

 
 

Otwarty Mazowiecki Puchar Młodzików i Dzieci 2014 obejmuje  
sześć jednodniowych zawodów eliminacyjnych oraz jednodniowy finał. 

 
1. Warunki startu 
 
1.1.  Cykl OMPMiD jest „OTWARTY”, czyli mogą w nim rywalizować wszyscy chętni  
        spełniający warunki pkt. 2. - również spoza województwa mazowieckiego. 
1.2.  Dopuszczalny jest start w odnośnych konkursach innych zawodników i koni.. Będą oni  
        klasyfikowani w danym konkursie, ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji 
        OMPMiD.  
        W obu klasach rankingowych OMPMiD  dopuszczalny jest start tego samego  
        zawodnika na różnych koniach (klasyfikowany jest zawodnik, a nie para zawodnik-koń). 
1.3.  Zgodnie z uchwałą Zarządu PZJ z dnia 20.12.2013 w sprawie konkursów towarzyskich, 
        zawodników rywalizujących w konkursach zaliczanych do OMPMiD obowiązują: 
        - aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do uprawiania sportu jeździeckiego, 
        - aktualna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie, 
        - ubezpieczenie NNW. 
        W przypadku koni wymagany jest minimum paszport urzędowy z aktualnymi  
        szczepieniami przeciwko grypie.         
1.4.  Ubiór zawodnika – zgodnie z Regulaminem PZJ Zawodów Krajowych w kategorii Dzieci 
        i Młodzieży w skokach przez przeszkody 2014. 
        Zalecana jest (szczególnie w kategorii Młodzików!) kamizelka ochronna, która może być 
        założona na frak lub zamiast niego.  
        W Próbie Caprillego dopuszcza się używanie jednego bata: skokowego długości  
        max 75 cm z patką lub ujeżdżeniowego długości max 120 cm. 
1.5.  Rząd konia – zgodnie z Regulaminem PZJ Zawodów Krajowych w kategorii Dzieci  
        i Młodzieży w skokach przez przeszkody 2014, przy czym w Próbie Caprillego: 
        - siodło: wszechstronne sportowe, skokowe lub ujeżdżeniowe, 
        - kiełzno: pojedyńcze wędzidłowe, 
        - niedozwolone: wypinacze, martwy wytok, czarne wodze. 
         
2. Klasy rankingowe 
 
2.1. Młodzicy - wiek 9-11 lat, startujący na kucach o wzroście kuca do maksymalnie  
       gr. D (pomiar w kłębie 148 cm). 
2.2. Dzieci - wiek 11-14 lat, startujący na kucach i koniach. 
 
3. Kalendarz konkursów (rozgrywanych w ramach Zawodów Regionalnych w skokach) 
 

24.05 (sobota)      - I eliminacja – SHS Grobice 
01.06 (niedziela)  - II eliminacja – LKS Wolta Żółwin 
15.06 (niedziela)  - III eliminacja – TKKF Hubert Warszawa 
17.08 (niedziela)  - IV eliminacja – KJ Golden Horse Koryta 
20.09 (sobota)     - V eliminacja – TKKF Hubert Warszawa 
27.09 (sobota)     - VI eliminacja – SKJ Trawers Warszawa 
04.10 (sobota)     - Finał – SHS Grobice 
 
4. Program konkursów zaliczanych do klasyfikacji OMPMiD: 



 
4.1. Kategoria Młodzików: 
       - Próba Caprillego: - eliminacje I – III: Program CAP-40-LL-4, wys. 40-45 cm,  
                                      - eliminacje IV - VI i finał: Program CAP-60-L-1, wys. 50-55 cm. 
       - Skoki - konkurs dokładności, (art. 238.1.1), wys. 50-55 cm, finał 60 cm. 
 
 4.2. Kategoria Dzieci:  
        - Próba Caprillego - eliminacje I – III: Program CAP-40-LL-4, wys. 50-55 cm,  
                                      -  eliminacje IV - VI i finał: Program CAP-60-L-1, wys. 60-65 cm. 
        - Skoki - konkurs dokładności, (art. 238.1.1) wys. 60-65 cm, finał wys. 70 cm. 
 
5. Punktacja i zasady rankingu 
 
O zajętym miejscu w OMPMiD decyduje suma zdobytych punktów w cyklu – maksimum 
trzech najlepszych wyników z zawodów eliminacyjnych (możliwych sześć startów) oraz 
wyniku zawodów finałowych (z mnożnikiem x 1,2), liczona wg. poniższych zasad: 
 
5.1. Próba Caprillego – wynik procentowy przeliczony wg formuły WKKW  
       (100 minus wynik procentowy mnożone razy 1,5) z uwzględnieniem mnożnika  
       „handicapu” (patrz pkt. 5.3) 
5.2. Konkurs skokowy – wg zasad konkursu dokładności (art. 238.1.1). 
5.3. Mnożniki rankingowe wyników Próby Caprillego (tzw. „handicap”) wg grup wzrostu koni: 
5.3.1. Kategoria Młodzików: 
          - Kuce gr. A1 i B (do 130 cm w kłębie) – mnożnik 1,05 
          - Kuce gr. A2 i C (do 140 cm) – mnożnik 1,03 
          - Kuce gr. D (do 148 cm) – mnożnik 1,00 
5.4.2. Kategoria Dzieci: 
          - Kuce  – mnożnik 1,05 
          - Małe Konie – mnożnik 1,03 
          - Duże Konie – mnożnik 1,00 
 
Uwaga! Warunkiem zaliczenia do rankingu OMPMiD wyników zawodów eliminacyjnych 
oraz finału jest ukończenie obu konkursów!  
 
6. Nagrody 
 
6.1. Poszczególne konkursy eliminacji i finału – wg propozycji organizatora. 
6.2. Klasyfikacja końcowa - nagrody rzeczowe. Nagrodzonych będzie niezależnie od ilości 
       startujących w cyklu minimum po pięciu najlepszych zawodników w klasyfikacji  
       końcowej.  
       Uwaga! Obecność w czasie dekoracji po finale nagradzanego w OMPMiD zawodnika 
       (nawet bez ew. startu w finale) jest obowiązkowa! W przeciwnym przypadku nagrody  
       zostaną wręczone kolejnemu sklasyfikowanemu zawodnikowi. 
 
7. Media i informacje 
 
Propozycje zawodów, wszelkie informacje, komunikaty i relacje oraz aktualne rankingi 
publikowane będą na stronach internetowych: 
 
- Patrona medialnego cyklu – www.proba-caprillego.pl 
- www.adkonie.pl, www.swiatkoni.pl, www.voltahorse.pl, www.wmzj.waw.pl 
 
 
 
 

http://www.proba-caprillego.pl/
http://www.adkonie.pl/
http://www.swiatkoni.pl/
http://www.voltahorse.pl/
http://www.wmzj.waw.pl/


8. Załączniki: 
 
Program nr CAP-40-LL-4 - eliminacje I, II, III 
Program nr CAP-60-L-1 - eliminacje IV, V, VI i finał 
 
Więcej programów Próby Caprillego o różnym stopniu trudności (od LL do P) można znaleźć 
na stronie www.proba-caprillego.pl. 
 
 
Koordynator projektu, ranking: 
Leszek Doraczyński 
tel.: 505 843 018 
e-mail: lysykon5@wp,pl 
 

http://www.proba-caprillego.pl/

