
REGULAMIN HALOWEGO PUCHARU W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY                                   

DOLNEGO ŚLĄSKA 2015 

 

Rozgrywany 28 i 29 marca 2015 roku na WTWK Partynice 

 

  1.Halowy Puchar DOLNEGO ŚLĄSKA 2015  zwany dalej HPDZJ ma formułę     

     otwartych zawodów w skokach przez przeszkody „B” . Prawo startu posiadają   

     zawodnicy i konie posiadające aktualne licencje PZJ lub WZJ.  

 

2.HPDZJ organizowany jest przez  Dolnośląski Związek  Jeździecki, KJ Partynice   

na  obiektach Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych, pod patronatem Miasta 

Wrocław.       

3. HPDZJ rozgrywany jest w 2015 roku w kategoriach: 

Lp. Kategoria 

Zawodnika 

Kategoria 

konkursu:                

I Półfinał 

Kategoria 

konkursu:           

II Półfinał 

Kategoria konkursu:       

Finał 

1 Amator 50-70 cm 50-70 cm 50-70 cm 

2 Junior - Kuc LL LL LL 

3 Juniorzy mł. L L L1 

4 Juniorzy. P  P  P1 

6 Seniorzy N N  N1 

 

4. Wszystkie konkursy są konkursami otwartymi.                                                                   

Każdy zawodnik ma prawo startu na kilku koniach.                                               

Do punktacji liczy się najlepszy wynik.                                                                                  

Każdy zawodnik może startować tylko w jednej kategorii,  jedynie w kategorii Kuce    

i junior młodszy można startować w tych  dwóch kategoriach z zachowaniem 

dziennego limitu startów. 

5.W finale do punktacji HPDZJ liczy się najlepszy wynik zawodnika na jednym 

koniu. (którego zawodnik poda jedną godzinę po zakończeniu drugiego 

półfinału).      

7. Punktacja w HPDZJ:  zwycięzca każdego konkursu otrzymuje tyle punktów ilu zawodników    

klasyfikowanych  w HPDZJ startowało w danym konkursie. Każdy następny o jeden punkt 

mniej ( np. startuje 8 zawodników  pierwszy 8 pkt, drugi 7 pkt, trzeci 6 pkt itd. ...... ósmy 

1.pkt.).Suma punktów z półfinałów i finału daje zwycięzcę pucharu. 

8.Klasyfikacja pucharowa HPDZJ dotyczy tylko zawodników Dolnośląskiego Związku 

Jeździeckiego. 



 

9. Kolejność startów:  

Kolejność startów w pierwszym i drugim półfinale według listy startowej 

opracowanej przez organizatora. W  finale zawodnicy startują w odwrotnej 

kolejności do zajmowanych miejsc. W przypadku kiedy po obu półfinałach kilku 

zawodników ma jednakową ilość punktów  o kolejności startu decyduje wynik 

drugiego półfinału (punkty i czas).  

10.Zasady ustalania wyników:  

Wynikiem końcowym HPDZJ jest suma punktów  uzyskanych we wszystkich 

konkursach. O zwycięstwie w końcowej kwalifikacji decyduje uzyskana łączna suma 

punktów. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej ilości punktów po 

dwóch półfinałach i konkursie finałowym o  miejscu i kolejności decyduje lepszy 

wynik  z finału (punkty i czas). Zawodnikom startującym na wielu koniach w 

pierwszym i drugim półfinale zalicza się wynik lepszego przejazdu.  

11.Zawodnik jest sklasyfikowany w HPDZJ jeżeli ukończy przynajmniej jeden półfinał.  

12.Zawodnik wyeliminowany w jednym z konkursów HPDZJ nie otrzymuje punktów 

za ten nie ukończony konkurs. 

  13.W finale HPDZJ zawodnik ma prawo startu tylko na jednym koniu, na którym 

ukończył przynajmniej  jeden z półfinałów.  

14.Upadek eliminuje zawodnika z tego konkursu.  

       15. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko jeźdźca, nr licencji, nazwę konia i numer 

paszportu oraz kategorię pucharu należy przesyłać na: E-Mail:  

zawody.kjpartynice@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2015. 

 

16.  Konkursy sobota;  

1. I półfinał Amator           50-70 cm    dodatek S-1 Trafienie w normę czasu 

2. II półfinał f. Amator       50-70 cm    dodatek S-1 Trafienie w normę czasu 

3. I półfinał Kuce               LL              zwykły               (art.238.2.1) 

        4. II półfinał Kuce              LL              zwykły               (art.238.2.1) 

    5 .I półfinał Juniorzy mł.    L                dodatek S-1 Trafienie w normę czasu 

        6. II półfinał Juniorzy mł.   L                dodatek S-1 Trafienie w normę czasu               

    7. I półfinał Juniorzy          P               zwykły               (art.238.2.1) 

    8. II półfinał Juniorzy         P               zwykły               (art.238.2.1) 

    9. I półfinał Seniorzy         N               zwykły               (art.238.2.1) 

   10.II półfinał Seniorzy        N               zwykły               (art.238.2.1) 

   11.Konkurs otwarty            C              zwykły               (art.238.2.1) 

 
„DODATEK S1. KONKURS Z TRAFIENIEM W NORMĘ CZASU” 

 

mailto:zawody.kjpartynice@wp.pl


 

17.  Konkursy niedziela 

12. Finał Amator              50-70cm  dodatek S-1 Trafienie w normę czasu               

13. Finał Kuce                  LL            zwykły                               (art.238.2.1)  

           14. Finał Junior mł.          L-1           dokładności  z rozgrywką  (art.238.1.2) 

           15. Finał Juniorzy            P1            dokładności  z rozgrywką  (art.238.1.2) 

  16. Finał Seniorzy            N1            dokładności  z rozgrywką (art.238.1.2)                                                  

17.Konkurs otwarty          C              zwykły                              (art.238.2.1) 

 

 16. Nagrody:  

a) konkursy kwalifikacyjne - otwarte: nagrody zapewnia organizator zawodów  

(zgodnie z regulaminem PZJ); 

b) klasyfikacja końcowa Pucharu: nagrody zapewnia  DZJ: 

 

 -  Pierwsze trzy miejsca:  - medale, puchary;     

ponadto: 

-   Seniorzy                       - nagrody finansowe:            (I-400zł;II-300zł;III-200zł) 

-  Juniorzy                        -  nagrody finansowe:           (I-300zł;II-200zł;III-100zł) 

-  Amatorzy                       - bony na sprzęt jeździecki: (I-250zł;II-150zł;III-100zł) 

-  Juniorzy młodsi             - bony na sprzęt jeździecki: (I-250zł;II-150zł;III-100zł) 

-   kuce                             - bony na sprzęt jeździecki: (I-250zł;II-150zł;III-100zł) 

 


