
 
 

 
Regulamin Jeździeckiego Pucharu Trójki 2020r. 

 
 

1. JPT2020r. jestrozgrywanywramachzawodówtowarzyskichwkonkursieklasyLL (do 85cm) i L(do 
100cm). 

2. PrawostartumajązawodnicybezlicencjiPZJlubzmaksymalnieIIIklasąsportową, ważnymi 

badaniamilekarskimi i NNW a w 

• klasie LL – zawodnicy w wieku do 18 lat, 

• klasie L – bez ograniczeń wiekowych. 

3. Terminyzawodów: 
I eliminacja:17.05.2020r. 

II eliminacja: 07.06.2020r. 

III eliminacja:28.06.2020r. 

IVeliminacja:13.09.2020r. 

FINAŁ:20.09.2020r. 

4. Punktacja: 
I m-ce II m-ce III m-ce IV m-ce V m-ce VI m-ce VII m-ce VIII m -ce IX m-ce X m-ce 

10 pkt 9 pkt 8 pkt 7 pkt 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 

5. Wkażdejeliminacji,zawodnikmaprawostartunamaksymalniedwóchkoniach a wfinale najednym. 

6. Do klasyfikacji JPT brany jest tylko i wyłącznie  

• pierwszy przejazd danej pary w danym konkursie. Drugi i kolejny przejazd danej pary 

będzie traktowany jako przejazd treningowy i nie będzie klasyfikowany. 

• W przypadku startu na dwóch koniach, zawodnik otrzymuje punkty do rankingu tylko z 

lepszego przejazdu danego dnia na jednym koniu w danym konkursie. 

7. W konkursie finałowym (20.09.2020) obowiązujemnożnik punktów x2. 
8. W finale prawo startu mają zawodnicy, którzy wystartują w minimum dwócheliminacjach 

9. Przyrównejilościpunktówuzyskanychpokonkursiefinałowym,ozwycięstwie decyduje wyższa 

pozycja zajęta w konkursiefinałowym 

10. W konkursie finałowym zawodnicy zostaną rozstawieni w odwrotnej kolejności względem 

rankingu poeliminacjach 

11. Opłaty: 
a) Konkurs LL – 50zł za przejazd 
b) Konkurs L – 60zł za przejazd 

12. Nagrody: 
a) Konkurs LL – nagrody rzeczoweza zajęcie 1-go, 2-go, 3-go miejsca i floo dla finalistów 
b) Konkurs L – nagrody finansowe, za zajęcie  

• 1-gomiejsca 500zł + Bon Zakupowy (50% Rabatu na sprzęt firmy DAW MAG),  
• 2-gomiejsca 400zł, 
• 3-go miejsca 300zł 
• Flotsdla finalistów 

c) W przypadku frekwencji poniżej 20 par startujących w konkursach LL i L w danym dniu 
zawodów, wartość nagród może zostać obniżona o 50%. 

13. Zgodnie z Przepisami PZJ, koń może startować dwa razu w ciągu jednego dnia zawodów. 
14. Zawodnik, który w czasie rozgrywek zmienił kategorię wiekową lub licencję będzie 

sklasyfikowany w kategorii, w której rozpoczął udział w JPT 2020r. do końca rozgrywek. 
15. Listy rankingowe, wyniki i propozycje będą publikowane na stronie internetowej 



https://zawodykonne.com 


