
Polski	  Związek	  Jeździecki	  

Komisja	  ds.	  Dyscypliny	  Polo	  

Warszawa,	  5.10.2016	  

	  

Regulamin	  nr	  2	  dotyczący	  organizacji	  zawodów	  sportowych	  w	  dyscyplinie	  Polo.	  

1. Kategorie	  zawodów	  w	  dyscyplinie	  Polo	  ze	  względu	  na	  charakter	  rywalizacji.	  
a. Zawody	  rangi	  Mistrzowskiej	  

Mistrzostwa	  Polski	  MPO,	  Międzynarodowe	  Mistrzostwa	  Polski	  MMP,	  Mistrzostwa	  Polski	  Drużyn	  
Kobiecych	  MPK,	  Mistrzostwa	  Polski	  Juniorów	  under	  18	  MPJ.	  

Do	  zawodów	  rangi	  Mistrzowskiej	  zalicza	  się	  również	  Puchar	  Polski	  Single	  Entries	  PSE.	  

b. Zawody	  rangi	  Turniejowej	  

Zawody	  inne	  niż	  wymienione	  w	  punkcie	  1a,	  zgłoszone	  do	  PZJ	  jako	  oficjalne	  i	  ujęte	  w	  Kalendarzu	  PZJ.	  

c. Mecze	  testowe.	  

Wydarzenia	  sportowe	  nie	  mające	  charakteru	  Zawodów	  wymienionych	  w	  pkt.	  1a	  i	  1b	  ,	  nie	  
wymagające	  zgłoszenia	  do	  PZJ	  i	  Kalendarza	  PZJ,	  organizowane	  dla	  realizacji	  programów	  
szkoleniowych	  i	  treningowych	  klubów,	  kadry	  i	  reprezentacji.	  

d. Zawody	  towarzyskie.	  

Wydarzenia	  nie	  ujęte	  w	  pkt	  1a,	  1b	  i	  1c	  służące	  promocji	  dyscypliny	  Polo,	  mające	  charakter	  pokazowy.	  

2. Kategorie	  Zawodów	  ze	  względu	  na	  przedział	  handicapowy.	  
a. Ustala	  się	  dwie	  kategorie	  Zawodów:	  handicap	  i	  Open.	  
b. W	  kategorii	  handicap,	  ze	  względu	  na	  obecnie	  stosunkowo	  wąski	  przedział	  handicapowy	  

zawodników	  (od	  -‐2	  do	  +2)	  i	  drużyn	  nie	  wprowadza	  się	  podziału	  na	  kategorie	  Low	  Goal,	  
Medium	  Goal	  i	  High	  Goal.	  W	  miarę	  rozwoju	  dyscypliny	  i	  pojawienia	  się	  zasadności	  
wprowadzenia	  takiego	  kategoryzacji	  zostaną	  podjęte	  stosowne	  decyzje	  regulaminowe.	  
	  

3. Organizator	  Zawodów	  przedstawia	  w	  Zapowiedziach	  Zawodów	  następujące	  informacje.	  
a. Kategorię	  zawodów	  1a,	  1b,	  1c,	  1d.	  
b. Przedział	  handicapowy	  zawodów	  lub	  informację,	  że	  Zawody	  mają	  charakter	  Open.	  
c. Informację	  czy	  do	  udziału	  w	  Zawodach	  dopuszczeni	  są	  gracze	  zagraniczni	  Non-‐pro.	  
d. Informację	  czy	  do	  udziału	  w	  Zawodach	  dopuszczeni	  są	  gracze	  zagraniczni	  Pro.	  
e. Termin	  i	  miejsce	  Zawodów	  
f. Koszty	  ponoszone	  przez	  uczestników.	  
g. Przykładowy	  formularz	  Zapowiedzi	  Zawodów	  w	  załączeniu	  

	  

4. Sędziowanie.	  
a. Zawody	  MPO	  i	  MMP	  sędziowane	  są	  przez	  dwóch	  sędziów	  wierzchem	  i	  Trzeciego	  Sędziego	  

obserwującego	  grę	  z	  ziemi.	  
b. Zawody	  MPK,	  MPJ	  i	  PSE	  sędziowane	  są	  przez	  jednego	  sędziego	  wierzchem.	  
c. Mecze	  Testowe	  sędziowane	  są	  przez	  jednego	  sędziego	  wierzchem.	  



d. Zawody	  Towarzyskie	  sędziowane	  są	  przez	  jednego	  sędziego	  wierzchem.	  Sędzią	  może	  być	  
poproszony	  o	  to	  zawodnik/zawodnicy	  o	  HCP	  nie	  niższym	  niż	  0	  nie	  posiadający	  licencji	  
sędziowskiej.	  	  
	  

5. Stewardzi.	  
a. W	  zawodach	  MPO,	  MMP,	  MPK,	  MPJ	  i	  PSE	  oraz	  w	  Zawodach	  rangi	  Turniejowej	  organizator	  

Zawodów	  zapewnia	  pełen	  korpus	  sędziów	  pomocniczych:	  sędziów	  bramkowych,	  sędziego	  
tablicy	  wyników,	  sędziego	  czasowego,	  stewarda	  Biura	  Zawodów.	  

b. Stewardami	  mogą	  być	  jedynie	  osoby	  po	  odpowiednim	  przeszkoleniu	  i	  wpisane	  na	  listę	  
Stewardów	  Komisji	  ds.	  Dyscypliny	  Polo.	  

c. Stewardzi	  Biuro	  Zawodów	  zajmują	  się	  weryfikacją	  zgłoszeń,	  handicapów	  i	  licencji.	  
	  

6. Protokół	  Zawodów.	  
a. Zawody	  opisane	  	  jako	  1a,	  1b	  są	  obligatoryjnie	  opisane	  w	  Protokole	  Zawodów,	  który	  trafia	  do	  

Komitetu	  Handicapowego	  Komisji	  ds.	  Dyscypliny	  Polo	  i	  tam	  pozostaje	  do	  wglądu	  dla	  
wszystkich	  zainteresowanych	  (zawodników,	  trenerów,	  członków	  Komisji	  ds.	  Dyscypliny	  Polo).	  

b. Protokoły	  z	  meczy	  testowych	  mogą	  ale	  nie	  muszą	  być	  prowadzone	  	  i	  jeżeli	  są	  ,	  to	  również	  
trafiają	  do	  Komitetu	  Handicapowego.	  

c. Nie	  sporządza	  się	  protokołów	  z	  Zawodów	  Towarzyskich.	  
d. Przykładowy	  Formularz	  Protokołu	  Zawodów	  w	  załączeniu.	  

	  

	  


