
REGULAMIN	  „ZABAJKA	  CUP	  2014”	  
1. Cykl	  „ZABAJKA	  CUP”	  to	  8	  konkursów	  rozgrywanych	  w	  trakcie	  3	  zawodów	  eliminacyjnych	  i	  

zawody	  finałowe.	  
	  

2. Cykl	  „ZABAJKA	  CUP”	  rozgrywany	  jest	  w	  3	  KATEGORIACH:	  OPEN	  60,	  OPEN	  80,	  OPEN	  100	  
	  
3.	  Każde	  zawody	  eliminacyjne	  to	  2	  konkursy	  eliminacyjne	  w	  każdej	  kategorii.	  
4.	  Warunki	  uczestnictwa	  oraz	  nagrody	  w	  poszczególnych	  kategoriach	  zawiera	  tabela.	  
5.	  Każdy	  zawodnik	  zbiera	  punkty	  osobno	  we	  wszystkich	  rundach,	  dla	  których	  spełnia	  warunki	  
uczestnictwa.	  Do	  klasyfikacji	  końcowej	  będą	  liczeni	  jeźdźcy	  startujący	  w	  zawodach	  finałowych	  i	  
przynajmniej	  czterech	  konkursach	  eliminacyjnych	  danej	  kategorii	  W	  zawodach	  finałowych	  każdy	  
zawodnik	  będzie	  klasyfikowany	  tylko	  w	  jednej	  wybranej	  przez	  siebie	  rundzie	  	  
6.	  Punkty	  zdobywa	  zawodnik	  (nie	  para	  koń-‐jeździec).	  W	  przypadku	  startu	  w	  konkursie	  na	  więcej	  niż	  
jednym	  koniu	  liczy	  się	  lepszy	  wynik	  zawodnika,	  w	  przypadku	  dwukrotnego	  startu	  na	  tym	  samym	  
koniu	  w	  tym	  samym	  konkursie	  do	  klasyfikacji	  brany	  jest	  po	  uwagę	  pierwszy	  przejazd	  
7.	  Punkty	  przyznawane	  są	  dla	  pierwszych	  16	  zawodników	  danego	  konkursu	  według	  poniższej	  tabeli:	  
	  	  	  	  Miejsce	  	  	  	  	  I	  	  	  II	  	  	  III	  	  	  IV	  	  	  V	  	  	  VI	  	  	  VII	  	  	  VIII	  	  	  IX	  	  	  X	  	  	  XI	  	  	  XII	  	  	  XIII	  	  	  XIV	  	  	  XV	  	  	  XVI	  
	  	  	  	  	  Punkty	  	  	  	  20	  17	  15	  14	  	  	  13	  12	  	  	  10	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  8	  	  	  7	  	  	  	  6	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  1	  
Punkty	  przyznawane	  w	  półfinale	  i	  finale	  
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 

	  
	  
8.	  Do	  klasyfikacji	  końcowej	  liczone	  będą	  wyniki	  z	  czterech	  konkursów	  eliminacyjnych	  i	  z	  zawodów	  
finałowych.	  Z	  zawodów	  finałowych	  (półfinał,	  finał)	  punkty	  przyznawane	  będą	  z	  mnożnikiem	  1,	  5	  tylko	  
w	  ramach	  jednej	  kategorii.Jeśli	  po	  konkursie	  finałowym	  będzie,	  co	  najmniej	  dwóch	  zawodników	  z	  
jednakową	  liczbą	  punktów	  odbędzie	  się	  między	  tymi	  zawodnikami	  rozgrywka	  
na	  zasadzie	  konkursu	  zwykłego	  na	  specjalnie	  ustawionym	  parkurze	  (wysokość	  przeszkód	  jak	  w	  
konkursie	  finałowym	  poszczególnych	  kategorii).	  
9.	  Terminarz	  zawodów:	  

16-17.05.2015 B - Skoki ZT + ZR I eliminacja  Zabajka  CUP 
06-07.06.2015 B - Skoki ZT  II eliminacja Zabajka CUP 

25-26.07.2014 B - Skoki ZT  III eliminacja Zabajka CUP 

12-13.09.2014 B - Skoki ZT + ZR FINA� ZABAJKA CUP 
 
10.	  Organizator	  ma	  prawo	  przenieść	  zawody	  cyklu	  na	  inny	  termin.	  W	  przypadku	  gdyby	  przeniesienie	  
było	  niemożliwe,	  a	  zawody	  odwołane,	  pomniejszona	  będzie	  ilość	  konkursów	  eliminacyjnych	  branych	  
do	  klasyfikacji	  ogólnej.	  
	  
	  11.	  Na	  każdych	  zawodach	  eliminacyjnych	  są	  dwa	  konkursy	  eliminacyjne	  w	  każdej	  kategorii	  jeden	  w	  
sobotę	  drugi	  w	  niedzielę,	  konkurs	  w	  niedzielę	  jest	  premiowany	  	  nagrodami	  	  pieniężnymi.	  
	  
12.	  Kategorie	  OPEN	  60	  OPEN	  80,OPEN	  100	  otwarta	  dla	  zawodników	  –	  amatorów	  bez	  względu	  na	  
wiek.	  Minimalny	  warunek	  –	  brak	  wcześniejszego	  posiadania	  II	  i	  wyższej	  licencji	  	  w	  skokach.	  
Zawodnicy	  mogą	  startować	  tylko	  w	  jednej	  kategorii	  wybierają	  ją	  przed	  pierwszym	  startem	  w	  
zawodach	  eliminacyjnych.	  Wymagane	  są	  tylko	  badania	  sportowe,	  zgoda	  rodziców	  (dla	  osób	  
niepełnoletnich).	  
	  



14.ZABAJKA	  CUP	  –	  oznacza,	  że	  	  mogą	  startować	  w	  nim	  zawodnicy	  zrzeszeni	  w	  dowolnym	  
wojewódzkim	  związku	  jeździeckim	  oraz	  zaproszeni	  goście	  z	  zagranicy	  z	  prawem	  do	  nagród	  i	  tytułów.	  
	  
15.Klasyfikacja	  zawodników	  przed	  zawodami	  finałowymi	  tworzona	  jest	  na	  podstawie	  zdobytych	  
punktów	  bonifikacyjnych.	  Każdemu	  zawodnikowi	  liczą	  się	  cztery	  najlepsze	  starty	  z	  kwalifikacji.	  
	  

16.W zawodach finałowych może wziąć udział każdy, kto w dotychczasowym rankingu zdobył, co 
najmniej 1 punkt bonifikacyjny. W półfinale każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. We 
wszystkich konkursach jeden koń może startować tylko pod jednym zawodnikiem. W konkursie 
finałowym każdy zawodnik może startować tylko na jednym koniu. pod warunkiem iż 
startował w konkursie półfinałowym. 

W pierwszym i drugim nawrocie finału startuje 15 najlepszych zawodników w każdej 
kategorii oraz wszyscy, którzy mają taką samą liczbę punktów jak zawodnik na 15. Miejscu w 
rankingu. Kolejność startu odwrotna do zajmowanych miejsc po półfinale. 

	  
	  
	  
 OPEN 60 OPEN 80 OPEN 100 
  Konkursy kwalifikacyjne i konkurs półfinałowy 
Klasa konkursu 60 80 100 
Rodzaj konkursu 238.2.2 z 

natychmiastową 
rozgrywką 

238.2.2 z 
natychmiastową 

rozgrywką 

238.2.2 z 
natychmiastową 

rozgrywką 
Tempo 325 m/min 325 m/min 350 m/min 
Ilość przeszkód/skoków 9/11 9/11 9/11 
  Konkurs finałowy (pierwszy i drugi nawrót) 
Wysokość przeszkód 70 90 105 
Rodzaj konkursu 273.3.3.2.4.4.3. 

dokładności/zwykły 
bez rozgrywki 

273.3.3.2.4.4.3. 

dokładności/zwykły 
bez rozgrywki 

273.3.3.2.4.4.3. 

dokładności/zwykły 
bez rozgrywki 

Tempo 325 m/min 325 m/min 325 m/min 
Ilość przeszkód 10/12, 8/9 10/12, 8/9 10/12, 10/12 
Konkurs finałowy 
Skoki przez przeszkody - przepisy. Wyd. 5.2. Obowiązują o 
d dnia 21 marca 2014 roku.  
Artykuł 273. KONKURS DWUNAWROTOWY  
3.3.2. dokładności/zwykły bez rozgrywki 
4.4.3. zawodnicy zostaną sklasyfikowani zgodnie z sumą punktów karnych uzyskanych w obu nawrotach i 
czasem uzyskanym w drugim nawrocie 

 

	  

	  



	  

KONKURSY	  	  	  ELIMINACYJNE	  	  	  II	  ,	  IV,	  VI	   

	  
	  
	  

Warunki	  
uczestnictwa	  

Konkursy	  
eliminacyjne	  

Pula	  
Nagród	  	  

I	   II	   III	   IV	   V	  

OPEN	  60	   Brak	  
wcześniejszego	  
posiadania	  II	  i	  
wyższej	  licencji	  	  w	  
skokach	  

60cm	   400	   150	   100	   75	   50	   25	  

OPEN	  80	   Brak	  
wcześniejszego	  
posiadania	  II	  i	  
wyższej	  licencji	  	  w	  
skokach	  

80cm	   500	   200	   125	   75	   50	   50	  

OPEN	  100	   Brak	  
wcześniejszego	  
posiadania	  II	  i	  
wyższej	  licencji	  	  w	  
skokach	  

100cm	   600	   250	   150	   100	   50	   50	  

	  
KLASYFINACJA	  KOŃCOWA	  

	  
	  
	  

Warunki	  
uczestnictwa	  

Konkursy	  
finałowe	  

Pula	  
Nagród	  	  

I	   II	   III	   IV	   V	  

OPEN	  60	   	   70cm	   1100	   400	   300	   200	   100	   100	  
OPEN	  80	   	   90cm	   1500	   500	   400	   300	   200	   100	  
OPEN	  100	   	   105cm	   1800	   600	   450	   350	   250	   150	  

	  
Regulamin	  opracowano	  na	  podstawie	  Regulaminu	  HPP	  2008-‐2012	  dziękujemy	  Tarant	  Events	  


