
 

 

Regulamin Otwartego Pucharu Podkarpacia w skokach przez 

przeszkody (na sezon 2017) 

 

 

 

 

& 1. Postanowienia ogólne 

1. Definicje:  

1.1. Otwarty Puchar Podkarpacia – oznacza, że mogą startować w nim zawodnicy zrzeszeni w  

dowolnym wojewódzkim związku jeździeckim oraz zaproszeni goście z zagranicy z prawem do nagród  

i tytułów.  

1.2. OPP składa się z 5 zawodów kwalifikacyjnych i z zawodów finałowych.  

1.3. Organizatorzy konkursów - podmioty organizujące zawody podczas których rozgrywane są  

konkursy kwalifikacyjne OPP oraz organizator zawodów finałowych OPP.  

1.4. Organizator cyklu rozgrywek OPP – podmiot odpowiedzialny za koordynację całości rozgrywek.  

2. Kategorie:  

2.1 Otwarty Puchar Podkarpacia rozgrywany jest w trzech kategoriach: BRĄZOWEJ, SREBRNEJ,  

ZŁOTEJ.  

2.2 - BRĄZOWA – kategoria towarzyska, otwarta dla zawodników – amatorów bez względu na wiek.  

Minimalny warunek – brak wcześniejszego posiadania II i wyższej licencji w skokach. Zawodnicy  

startujący w danym sezonie w kategorii SREBRNEJ lub ZŁOTEJ są wyłączeni. Wymagane są tylko  

badania sportowe, zgoda rodziców (dla osób niepełnoletnich).  

2.3. – SREBRNA - kategoria otwarta dla wszystkich zawodników, którzy w danym sezonie nie startują  

w kategorii BRĄZOWEJ lub ZŁOTEJ. Wymagana co najmniej III licencja w skokach.  

2.4. – ZŁOTA - kategoria otwarta dla wszystkich zawodników, którzy w danym sezonie nie startują w  

kategorii BRĄZOWEJ lub SREBRNEJ. W zawodach finałowych wymagana II licencja w skokach  

2.5 - Dopuszcza się możliwość jednej zmiany na wyższą kategorię, podczas konkursów  

kwalifikacyjnych, tracąc przy tym zdobyte wcześniej punkty rankingowe.  

  

  

& 2. Konkursy kwalifikacyjne 

1. Konkursami kwalifikacyjnymi do OPP kategorii BRĄZOWEJ jest konkurs dwufazowy wg zasad 

artykułu 274.5.3, a dla kategorii SREBRNEJ I ZŁOTEJ są konkursy zwykłe z rozgrywką rozgrywane 

według  

zasad Art. 238.2.2. W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch koniach  

(drugie konie zawodników ustawione są na początku listy startowej). Do klasyfikacji OPP liczy się  

lepszy wynik. Dopuszcza się start konia pod różnymi zawodnikami w dwóch kategoriach w podczas  

kwalifikacji z zachowaniem dziennego limitu startów.  

2. Kolejność startu. W pierwszym konkursie kwalifikacyjnym zawodnicy startują w kolejności  

ustalonej w drodze losowania. W kolejnych w pierwsza dziesiątka rankingu OPP startuje w odwrotnej  

kolejności do zajmowanych miejsc w OPP, pozostali w kolejności ustalonej w drodze losowania.  

3. Punktacja w konkursach kwalifikacyjnych:  

  

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Punkty  

bonifikacyjne  

20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

 



4. Punktacja w konkursie półfinałowym:  

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Punkty  

bonifikacyjne  

30 25,5 22,5 19,5 18 16,5 15 13,5 12 10,5 9,5 7,5 6 4,5 3 1,5 

 

& 3. Zawody finałowe 

1. Klasyfikacja zawodników przed zawodami finałowymi tworzona jest na podstawie zdobytych  

punktów bonifikacyjnych. Każdemu zawodnikowi liczą się trzy najlepsze starty z kwalifikacji.  

2. W zawodach finałowych może wziąć każdy, kto w dotychczasowym rankingu zdobył co najmniej 1  

punkt bonifikacyjny. W półfinale każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. W półfinale  

jeden koń może startować tylko pod jednym zawodnikiem. W konkursie finałowym każdy zawodnik  

może startować tylko na jednym koniu.  

3. Program zawodów i zasady klasyfikacji.  

3.1 Konkursy półfinałowe rozgrywane według art. 238.2.2. Punkty bonifikacyjne jak w &.2. punkt 4.  

3.2 Po konkursie półfinałowym tworzony jest ranking przed finałem, w którym wszystkim  

zawodnikom do punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych dodaje się punkty  

bonifikacyjne zdobyte w konkursie półfinałowym. Punkty bonifikacyjne przeliczane są na punkty  

karne według następującego klucza. Lider ma 0 punktów karnych. Punkty dla kolejnych zawodników  

wynikają z różnicy w liczbie punktów zdobytych w stosunku do punktów lidera mnożonej razy 0,25.  

3.3 Konkurs finałowy rozgrywany jako dwunawrotowy dokładności art. 273.3.2.  

3.4 Każdy zawodnik startuje w konkursie finałowym na jednym koniu.  

3.5 W pierwszym nawrocie finału startuje 20 najlepszych zawodników w każdej kategorii oraz  

wszyscy, którzy mają taką samą liczbę punktów jak zawodnik na 20. miejscu w rankingu. Kolejność  

startu odwrotna do zajmowanych miejsc po półfinale.  

3.6 W drugim nawrocie finału startuje 10 najlepszych zawodników po pierwszym nawrocie w każdej  

kategorii oraz wszyscy, którzy maja taką samą liczbę punktów jak zawodnik na 10. miejscu w  

rankingu. Kolejność startu odwrotna do zajmowanych miejsc po pierwszym nawrocie finału.  

3.7 O klasyfikacji końcowej OPP decyduje suma punktów karnych z rankingu przed finałem i punktów  

karnych z konkursu finałowego.  

3.9 W przypadku równych wyników na pozycjach medalowych po drugim nawrocie finału należy  

przeprowadzić rozgrywkę na zasadzie konkursu zwykłego.  

  

& 4. Parametry konkursów 

 BRĄZOWA SREBRNA ZŁOTA 

 Konkursy kwalifikacyjne i konkurs półfinałowy 

Klasa konkursu LL P N1 

Rodzaj konkursu 
274.5.3 – kwalifikacje 

238.2.2 - półfinał 
238.2.2 238.2.2 

 Konkurs finałowy (pierwszy i drugi nawrót) 

Wysokość przeszkód LL P1 C 

Rodzaj konkursu 273.3.2(2.2)(3.2) 

 

& 5. Organizacja i finansowanie 

1. Organizatorzy zawodów – po podpisaniu umowy z PdZJ i organizatorem cyklu zobowiązani są do  

przeprowadzenia i sfinansowania zawodów kwalifikacyjnych, finałowych zgodnie z wymogami  

wyznaczonymi przez PdZJ i organizatora cyklu rozgrywek OPP.  

2. Organizator cyklu rozgrywek OPP – na podstawie umowy z PdZJ zobowiązany jest do koordynacji  

przebiegu całości rozgrywek.  

  

 

 



& 6. Nagrody 

1. Nagrody honorowe. Zawodnicy, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji końcowej OPP  

otrzymują puchary w każdej kategorii.  

2. Nagrody finansowe (minimalne pule).  

Kwalifikacje  

Miejsce P N C Brązowa Srebrna Złota  P N 

I 100 120 150 Rzeczowe  200 300 100 120 

II 70 80 100 Rzeczowe  150 200 70 80 

III 30 50 50 Rzeczowe  100 100 30 50 

suma 200 250 300 300 zł 450 600 200 250 

 

Pula nagród w kwalifikacjach 2550 zł * 5 = 12750 zł 

Finał 

    Klasyfikacja łączna   

Miejsce P N C Brązowa Srebrna Złota  P N 

I 100 120 150 Rzeczowe  600 2000 100 120 

II 70 80 100 Rzeczowe  400 600 70 80 

III 30 50 50 Rzeczowe  250 250 30 50 

IV     Rzeczowe  150 150   

V    Rzeczowe  100 100   

VI-X    Rzeczowe      

suma 200 250 300 1000 zł 1500 3100 200 250 

 

Pula nagród w finale 6800 zł 

Łączna pula nagród w OPP 2017 = 19450 zł 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA  

  

Dla Tarant Events  

za możliwość wykorzystania  

 regulaminu Halowego Pucharu Polski  

TERMINARZ 2017:  

 

08-09.04 I KWALIFIKACJA OPP  JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski  

10-11.06 II KWALIFIKACJA OPP JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski  

4-5.07 III KWALIFIKACJA OPP JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski  

08-09.08 IV KWALIFIKACJA OPP JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski  

25-27.08 V KWALIFIKACJA OPP JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski  

07-08.10 FINAŁ OPP JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski  

 


