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1. 

Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza (HPWiM-B) jest cyklem zawodów rangi regionalnej  

i towarzyskiej, składającym się z fazy eliminacyjnej oraz finałów rozgrywanych w sezonie 

halowym.  

 

2. 

HPWiM-B rozgrywany jest zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ, Regulaminem WMZJ 

rozgrywania Mistrzostw Warszawy i Mazowsza, Halowego Pucharu Warszawy  

i Mazowsza, Dyscyplina B oraz zapisami niniejszego regulaminu.  

 

3. 

Zawodnicy spoza Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego mogą uczestniczyć w 
zawodach, ale nie zostaną ujęci w klasyfikacji końcowej HPWiM-B (w przypadku ich startu w 
konkursach zaliczanych do klasyfikacji HPWiM-B organizator może podawać klasyfikację 
samego konkursu i organizować ceremonię dekoracji, przy czym musi to być zapisane w 
Propozycjach zawodów). 
 

4. 

HPWiM-B rozgrywany jest w następujących kategoriach: 

 

Kategoria HPWiM Wiek zawodnika Licencja (minimum) 

Kuce gr. A1                         
wzrost do 130 cm 

9-11 lat Wstępna („B”) 

Kuce gr. A2                        
wzrost do 148 cm 

9-11 lat Wstępna 

Kuce gr. B                                
wzrost do 130 cm 

10-14 lat Wstępna 

Kuce gr. C                                  
wzrost do 140 cm 

11-16 lat Wstępna 



Kuce gr. D bis                                   
wzrost do 148 cm 

11-16 lat III 

Małe Konie gr. E                      
wzrost do 156 cm  

12-21 lat III 

Amatorzy  od 9 lat 
tylko niezarejestrowani  
lub z Licencją Wstępną 

Dzieci II 11-14 lat Wstępna 

Zawodnicy z III licencją od 9 lat tylko III licencja 

Juniorzy Młodsi DK 12-15 lat III 

Juniorzy 14-18 lat III 

Młodzi Jeźdźcy 16-21 lat III 

Seniorzy od 18 lat II  

 

 

5. 

1. Zawodnik może startować jednocześnie w różnych kategoriach (na innych koniach), 

zachowując warunki uczestnictwa w poszczególnych kategoriach oraz limit startów 

odpowiedni do wieku zawodnika (Młodzik 9-11 lat – 4 starty; Dzieci II 11-14 lat, Junior 

Młodszy DK 12-15 lat – 6 startów, pozostali bez ograniczeń).   

2. Zawodnicy, którzy rozpoczną eliminacje w 2015 roku w danej kategorii wiekowej, będą 

klasyfikowani w HPWiM-B zgodnie w z rocznikiem obowiązującym w 2015 roku. 

 

6. 

Zawodnik może startować w jednej kategorii na dwóch koniach, z tym, że przed 

rozpoczęciem konkursu finałowego musi wskazać konia startującego w finale. Na drugim 

koniu może w dniu finału startować w konkursie dodatkowym lub ewentualnie w konkursie 

finałowym w specjalnej serii B poza klasyfikacją HPWiM-B.     

 

7. 

Odbędą się w odrębnych terminach dwa finały: HPMWiM-B KiMK (Kuce i Małe Konie) + 

Amatorzy oraz HPWiM-B DK (Duże Konie).  

Zawodnicy mogą startować w obu imprezach na tym samym/ych koniu/ach, na warunkach 

określonych w Propozycjach zawodów. Kuc i Mały Koń startujący w HPMWiM-B DK startuje 

na warunkach przewidzianych dla dużych koni i nie przysługuje mu zmiana odległości 

dostosowująca je dla wzrostu kuca/małego konia. 

 

8. 

Kalendarz zawodów eliminacyjnych i finałów HPWiM-B 2016 zatwierdzony przez Zarząd 

Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego: 

 

29.11   I eliminacja    SKJ Poczernin 

20.12   II eliminacja    KJ Aromer Józefin 

23.01   III eliminacja    SKJ Poczernin 



31.01   IV eliminacja    KJ Aromer Józefin 

20.02   V eliminacja    SKJ Poczernin 

?   Finał DK    KJ Aromer Józefin  *) 

?   Finał KiMK + Amatorzy    KJ Aromer Józefin  *) 

*) Zawody finałowe - trzydniowe w marcu - terminy zostaną uzupełnione po zatwierdzeniu  

    kalendarza 2016 PZJ i WMZJ    

 

9. 

Zasady punktacji rankingowej: 

 

1. W zawodach eliminacyjnych HPWiM-B zawodnicy zdobywają w danej kategorii punkty 

bonifikacyjne w następującej wysokości:   

  

I m-ce  II m-ce  III m-ce  Kolejne m-ca  

30 pkt  29 pkt  28 pkt  Punkt mniej  

  

2. W przypadku, gdy w konkursie eliminacyjnym danej kategorii HPWiM-B wystartuje 

mniejsza liczba zawodników niż 30, za pierwsze miejsce przyznane zostanie tyle 

punktów ile będzie startujących zawodników, a za kolejne miejsca zawodnicy otrzymają o 

jeden punkt mniej.  

3. Do końcowej, łącznej klasyfikacji HPWiM-B zaliczony będzie JEDEN, najlepszy wynik 

zawodnika z konkursów eliminacyjnych (na 5 możliwych startów). 

Uwaga! Nie ma „warunku” startu w eliminacjach, żeby zawodnik mógł wystartować i być 

klasyfikowanym w zawodach finałowych i wynikach końcowych HPWiM-B.” 

4. W zawodach finałowych HPWiM-B punkty bonifikacyjne przyznawane będą zgodnie z 

zasadami z pkt. 1 i 2., przy czym: 

- w piątkowym i sobotnim półfinale bez mnożnika, 

- w niedzielnym konkursie dwunawrotowym z mnożnikiem x 2.  

 

10. 

Klasyfikacja HPWiM-B: 

 

1.  Wynikiem końcowym HPWiM-B jest suma punktów bonifikacyjnych z eliminacji (zgodnie 

      z zapisem pkt. 9.3.) oraz zawodów finałowych. 

2.   W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności zajętych miejsc  

      decydują wyniki niedzielnego konkursu finałowego. 

3.   Zawodnicy, którzy punktowali w eliminacjach i półfinałach, ale nie startowali w finale  

      klasyfikowani będą odpowiednio w dalszej kolejności. 

 

11. 

Kolejność startów w finale: 

 

1.  W zawodach finałowych HPWIM-B w I i II półfinale zawodnicy startują w odwrotnej  

     kolejności do zajętych miejsc w klasyfikacji rankingowej HPWIM-B (zawodnicy  

     nie sklasyfikowani w rankingu startują w półfinałach na początku konkursów zgodnie  

     z losowaniem). 

2.  W finałowym konkursie dwunawrotowym zawodnicy startują:  

     - w pierwszym nawrocie zgodnie z pkt. 1. 

     - w drugim nawrocie zgodnie z zasadami konkursu dwunawrotowego (art. 273.3.3.1). 

 



12. 

Warunki rozgrywania konkursów eliminacji i zawodów finałowych. 

 

Kategorie HPWiM-B 
Eliminacje (5) 

Zawody finałowe 

Piątek                     
I półfinał                    
zwykły 

Sobota                 
II półfinał                   

zwykły  

Niedziela - Finał 
dwunawrotowy   
zwykły / zwykły 

Maksymalne wysokości przeszkód 

Kuce gr. A1                          
wzrost do 130 cm 

50-55 cm 50 cm 55 cm 55 cm / 60 cm 

Kuce gr. A2                         
wzrost do 148 cm 

65-70 cm 65 cm 70 cm 70 cm / 75 cm 

Kuce gr. B                           
wzrost do 130 cm 

65-70 cm 65 cm 70 cm 75 cm / 80 cm 

Kuce gr. C                            
wzrost do 140 cm 

75-80 cm 75 cm 85 cm 85  cm / 90 cm 

Kuce gr. D bis                           
wzrost do 148 cm 

90-95 cm 95 cm 100 cm 100 cm / 105 cm 

Małe Konie gr. E               
wzrost do 156 cm  

100-105 cm 100 cm 105 cm 105 cm / 110 cm 

Amatorzy  80-85 cm 85 cm 80 cm 90 cm / 95 cm 

Dzieci II 90-95 cm 95 cm 95 cm 95 cm / 100 cm 

Juniorzy Młodsi DK 100-105 cm 105 cm 105 cm 105 cm / 110 cm 

Zawodnicy z III licencją 100-110 cm 105 cm 110 cm 110 cm / 115 cm 

Juniorzy 110-115 cm 115 cm 115 cm 115 cm / 120 cm 

Młodzi Jeźdźcy 115-120 cm 120 cm 120 cm 120 cm / 125 cm 

Seniorzy 120-125 cm 125 cm 125 cm 130 cm / 135 cm 

 

Wysokości podane w zakresach (np. 85-90 cm) pozostają do wyboru i decyzji organizatora, 

ale muszą być podane dokładnie w Propozycjach zawodów. 

Sugeruje się rozgrywanie pierwszych trzech eliminacji na niższej wysokości, pozostałych na 

wyższej. 

 


