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Wskazówki do oceny konkursów z oceną stylu w kategorii Młodzik 8-10 lat, Młodzik 1112 lat oraz Dzieci
1. Wstęp
Programy Młodzików 8-10lat, Młodzików 11-12 lat oraz Dzieci sędziowane są ze szczególnym
uwzględnieniem umiejętności jeździeckich zawodników, użycia pomocy, precyzji wykonania ruchów
oraz harmonii pomiędzy jeźdźcem i koniem.
Konkursy w kategorii Młodzików 8-10lat sędziowane są przez komisję sędziowską złożoną od 2 do 3
sędziów, którzy wspólnie oceniają przejazd wystawiają ocenę za jakościowe wykonanie programu
(ocena stylu): postawa i dosiad jeźdźca, skuteczność pomocy, precyzja wykonania i wrażenie ogólne.
Konkursy w kategorii Młodzików 11-12lat oraz Dzieci sędziowane są przez komisję sędziowską
złożoną z 2, 3 lub 5 sędziów odrębnie za wykonanie techniczne oraz za wykonanie jakościowe (ocena
stylu).
2. Programy













L-1RKa (młodzik 8-10lat)
program krajowy
L-1RKb (młodzik 11-12lat)
program krajowy
L-2RKa (młodzik 8-10lat)
program krajowy
L-2RKb (młodzik 11-12lat)
program krajowy
L-6RKa (młodzik 8-10lat)
program krajowy
L-6RKb (młodzik 11-12lat)
program krajowy
P-6RK (młodzik 8-12lat)
program krajowy
P-6R DK (młodzik 11-12lat)
program krajowy
D-1R (dzieci) program międzynarodowy wstępny A
D-2R (dzieci) program międzynarodowy wstępny B
D-3R (dzieci) program międzynarodowy drużynowy
D-4R (dzieci) program międzynarodowy indywidualny

3. Zasady sędziowania
Sędziowanie konkursów dla Młodzików 8-10 lat:


panel sędziowski od 2 do 3 sędziów w literze ‘C’ wspólnie ocenia jakościowe wykonanie
programu (ocena stylu).

Sędziowanie konkursów dla Młodzików 11-12 lat oraz Dzieci:
Panel sędziowski 2 lub 3 osobowy (zaleca się panel 3 osobowy)



Sędzia w literze ‘C’ ocenia techniczne wykonanie programu
Sędzia/dwóch sędziów w literze ‘E’ lub ‘B’ wspólnie ocenia jakościowe wykonanie programu
(ocena stylu)

Panel sędziowski 5 osobowy



Sędziowie w literze ‘C’, ‘H’ i ‘B’ oceniają techniczne wykonanie programu
Dwóch sędziów w literze ‘E’ wspólnie ocenia jakościowe wykonanie programu (ocena stylu)

4. Oceny
Podobnie jak w innych programach ujeżdżenia wykonanie techniczne oceniane jest za każdy ruch w
skali od 0 do 10pkt z dokładnością do 0,5pkt.
Oceny jakości wykonania (ocena stylu) oceniane są w skali od 0 do 10pkt z dokładnością do 0,1pkt.
Punkty karne za ‘inne błędy’ odejmowane są od oceny za wykonanie techniczne. Odjęcia za
‘pomyłki’ zmniejszają wynik końcowy.
5. Wynik
Kategoria Młodzik 8-10lat:



Dwóch lub trzech sędziów w literze ‘C’ wspólnie ocenia 4 kryteria jakości dosiadu, użycia
pomocy, precyzji i wrażenia ogólnego
Suma 4 ocen podzielona przez 4 jest wynikiem końcowym.

Kategoria Młodzik 11-12 oraz Dzieci:
Ocena techniczna:


Sędzia/sędziowie indywidualnie oceniają każdy ruch. W panelu 2 lub 3 osobowym ocena
sędziego w literze ‘C’ jest wynikiem za wykonanie techniczne. W panelu 5 osobowym suma
wyników od poszczególnych sędziów za wykonanie techniczne podzielona przez 3 jest
końcowym średnim wynikiem za wykonanie techniczne.

Ocena stylu:



Jeden lub dwóch sędziów w literze ‘E’ ocenia/wspólnie ocenia 4 kryteria jakości dosiadu,
użycia pomocy, precyzji i wrażenia ogólnego
Suma 4 ocen podzielona przez 4 jest wynikiem końcowym za wykonanie jakościowe.

Wynik końcowy:


Panel 2 lub 3 osobowy: ocena % za wykonanie techniczne (sędzia w literze ‘C’) oraz ocena
jakości % (sędzia/sędziowie w ‘E’) podzielona przez 2



Panel 5 osobowy: średnia ocen % za wykonanie techniczne (trzech sędziów) oraz ocena
jakości % (sędzia/sędziowie w ‘E’) podzielona przez 2

6. Wyniki ex aequo w konkursie
W przypadku równych wyników na zawodach krajowych zawodnicy są sklasyfikowani na tym
samym miejscu.
W przypadku równych wyników na pierwszych trzech miejscach na Pucharze Polski/Halowym
Pucharze Polski w konkursach Młodzików 8-10 lat o wyższej lokacie w konkursie decyduje wyższa
ocena za ‘Wrażenie Ogólne’. Jeśli wynik nadal jest równy, wówczas zawodnicy sklasyfikowani są
na tym samym miejscu.
W przypadku równych wyników na pierwszych trzech miejscach na Mistrzostwach
Polski/Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików i Dzieci w przypadku 5 osobowego panelu
sędziowskiego o wyższej lokacie w konkursie decyduje wyższa średnia ocena za wykonanie
techniczne. Jeśli wynik nadal jest równy wówczas o wyższej lokacie w konkursie decyduje wyższa
mediana ocen za wykonanie techniczne. Jeśli mediany są równe, wówczas zawodnicy
sklasyfikowani są na tym samym miejscu.
Przykład mediany: Zawodnik otrzymał ocenę techniczną od trzech sędziów kolejno 69%, 71% i
68%. Jego wyniki uszeregowane w kolejności rosnącej to 68%, 69% i 71%. Jego mediana to 69%.
W przypadku 2 lub 3 osobowego panelu sędziowskiego o wyższej lokacie w konkursie decyduje
wyższa ocena techniczna. Jeśli oceny techniczne są równe to zawodnicy sklasyfikowani są na tym
samym miejscu.

7. Postanowienia szczególne
Mistrzostwa Polski Młodzików (8-12lat) oraz Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików sędziowane
są na zasadach konkursów Młodzików (11-12lat) i Dzieci (konkursy oznaczone literą ‘B’).
Puchar Polski Młodzików (8-10lat) oraz Halowy Puchar Polski Młodzików sędziowane są na
zasadach konkursów Młodzików (8-10lat) (konkursy oznaczone literą ‘A’).

