Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach
Obowiązuje od 01.01.2019

Wszystkie osoby posiadające licencje Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ mogą wystąpić o wydanie uprawnień
III stopnia w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków i rajdów długodystansowych. Instruktorzy Sportu i Trenerzy z licencją PZJ
mogą wystąpić o wydanie uprawnień II stopnia w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków i rajdów długodystansowych.
Uprawnienia sportowe młodzika (9-12 lat) w dyscyplinie skoki przez przeszkody są wydawane bez specjalnych
wymagań. Uprawnienia sportowe młodzika automatycznie wygasają 31 grudnia w roku, w którym zawodnik ukończy
12 lat.
UPRAWNIENIA WSTĘPNE
warunki uzyskiwania:

uprawnienia:
1. Prawo startu w konkursach do Kl. L1 włącznie.
2. Prawo startu w konkursach na kucach do wysokości
odpowiedniej wg. grupy konia i wieku zawodnika.
3. Prawo startu w PPK grup A,C, D-bis, MPM, OOM na
kucach.
UPRAWNIENIA III STOPNIA
warunki uzyskiwania:
uprawnienia:
Spełnienie jednego z poniższych punktów:
1. Prawo startu w konkursach do Kl. N1 włącznie.
1. Posiadanie w karierze (zdobytej przed 2007r) III klasy
2. Prawo startu w OOM na dużych koniach, HPPK kat.
sportowej w skokach.
D, PPMK, MPK.
2. Posiadanie brązowej i srebrnej odznaki jeździeckiej (*)
i przejechanie konkursu egzaminacyjnego z wynikiem
do 3,5 punktów karnych.
3. Aktualna kwalifikacja do startu w konkursie ZK 2* lub II
klasa sportowa w WKKW w karierze.
UPRAWNIENIA II STOPNIA
warunki uzyskiwania:
uprawnienia:
Spełnienie jednego z poniższych punktów:
1. Prawo startu w zawodach do CSIO 3* włącznie.
1. Posiadanie w karierze II klasy sportowej w skokach.
2. Przejechanie w kolejnych 12 miesiącach 8x konkursu
kl. N zawierającego min. jeden szereg podwójny z
wynikiem 0pkt karnych (w konkursach dwufazowych
liczy się wynik obu faz)**.
3. Posiadanie w karierze I klasy sportowej w WKKW.
UPRAWNIENIA I STOPNIA
warunki uzyskiwania:
uprawnienia:
1. Prawo startu w zawodach międzynarodowych bez
Spełnienie jednego z poniższych punktów:
ograniczeń.
1. Posiadanie w karierze I klasy sportowej w skokach.
2. Prawo startu w MPS po spełnieniu warunków
2. Posiadanie w karierze klasy mistrzowskiej w WKKW.
dodatkowych określonych w regulaminie MP.
(*) - dotyczy zawodników rozpoczynających karierę jeździecką od 2007 roku.
(**) – zawodnik zobowiązany jest do posiadania potwierdzeń zerowych przejazdów podpisanych przez sędziego
głównego zawodów.

