
                                                                               
 
 
 

Regulamin cyklu zawodów „Puchar Niepołomic” w skokach przez 
przeszkody w sezonie 2021 

 
 

1. Organizatorem cyklu zawodów „Puchar Niepołomic” i koordynatorem jest Klub Jazdy 
Konnej „Pod Żubrem” w Niepołomicach. 

2. Celem organizacji cyklu zawodów jest popularyzacja i promocja sportu jeździeckiego. 
3. Miejsce rozgrywania zawodów: parkur zewnętrzny ośrodka jeździeckiego Klubu Jazdy 

Konnej „Pod Żubrem” w Niepołomicach 
4. Cykl składa się z 3 zawodów kwalifikacyjnych oraz zawodów finałowych. 
5. Minimalny wiek konia zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ. 
6. Klasyfikacja cyklu prowadzona jest oddzielnie w następujących kategoriach: 

 
• „RUNDA BRĄZOWA” – konkursy kwalifikacyjne o wysokości 60 cm, z finałem 65 cm 
• „RUNDA SREBRNA” – konkursy kwalifikacyjne o wysokości 80 cm, z finałem 85 cm 
• „RUNDA ZŁOTA” – konkursy kwalifikacyjne o wysokości 100 cm, z finałem 105 cm 
• „ MAŁA RUNDA” – konkursy kwalifikacyjne o wysokości 110 cm, z finałem 115 cm.  

Prawo startu mają zawodnicy z uprawnieniami III i II stopnia 
• „ŚREDNIA RUNDA” – konkursy kwalifikacyjne o wysokości 120 cm, z finałem 125 cm. 

Prawo startu mają zawodnicy z uprawnieniami co najmniej III stopnia 
• „DUŻA RUNDA” – konkursy kwalifikacyjne o wysokości 130 cm, z finałem 135 cm/140 

cm. Prawo startu mają zawodnicy z uprawnieniami co najmniej II stopnia 
 
Planowany terminarz: 
23.05 – I zawody kwalifikacyjne 
13.06 – II zawody kwalifikacyjne 
25.07 – III zawody kwalifikacyjne 
17-19.09 – zawody finałowe 
 
 

7. Prawo do klasyfikacji w rankingu cyklu pucharu mają wszyscy zawodnicy, którzy 
uczestniczyli w co najmniej 1 zawodach kwalifikacyjnych i zawodach finałowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
 
 
 

KWALIFIKACJE: 
 

1. W zawodach kwalifikacyjnych, zawodnicy zdobywają punkty wg. poniższej tabeli: 
 

Miejsce  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Punkty 20 17 15 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Punkty dla zawodników przyznawane są pod warunkiem, że dana para uzyskała wynik do 
8 pkt karnych w konkursie zwykłym, bądź wynik do 8 pkt karnych w konkursie 
dwufazowym, w I fazie. 

 
2. Każdy zawodnik w konkursie kwalifikacyjnym może wystartować na dowolnej 

ilości koni. Do klasyfikacji będzie brany pod uwagę jeden najlepszy wynik 
uzyskany w konkursie.  

3. Warunkiem startu w niedzielnych finałach zawodów kwalifikacyjnych jest 
ukończenie przez zawodnika jednego z konkursów danej rundy, rozgrywanego w 
dniach poprzedzających. 

4. Za prowadzenie klasyfikacji cyklu, na podstawie wyników osiągniętych w 
zawodach kwalifikacyjnych, odpowiedzialny jest organizator zawodów. 
Organizator zobowiązuje się do opublikowania klasyfikacji do 10 dni po każdych 
zawodach kwalifikacyjnych. 

 
 

 
FINAŁY CYKLU – zawody 17-19.09.2021: 

 
1. Zawody finałowe: konkursy finałowe dla każdej kategorii rozgrywane są w formule 2 

półfinałów oraz finału w ostatnim dniu. 
 

2. 2.O klasyfikacji końcowej zawodnika decyduje suma punktów zdobytych w zawodach 
kwalifikacyjnych oraz punkty zdobyte w zawodach finałowych 17-19.09 (I i II półfinał, 
finał), przy czym start w zawodach finałowych jest obowiązkowy. 
 

3. W konkursach finałowych zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni, ale w 
odróżnieniu od kwalifikacji ma obowiązek wskazać konia, którego „punkty” mają być 
brane pod uwagę w rankingu już od pierwszego półfinału. 
 

4. W zawodach finałowych, zawodnik może brać udział tylko w jednej, zadeklarowanej 
rundzie (deklaracja powinna być złożona wraz ze zgłoszeniem na zawody finałowe). 
 

5. W półfinałach i finale zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do zajmowanego 
miejsca w rankingu. 



                                                                               
 
 
 

 
6. Punkty rankingowe w dwóch półfinałach i finale przydzielone są wg. poniższego 

schematu 
 

Miejsce  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Punkty 20 17 15 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
Punkty dla zawodników przyznawane są pod warunkiem, że dana para uzyskała wynik 
do 8 pkt karnych w konkursie zwykłym, bądź wynik do 8 pkt karnych w konkursie 
dwufazowym, w I fazie. 
 

7. Po konkursie finałowym do punktów uzyskanych w kwalifikacjach, doliczane są 
punkty uzyskane finale. 
 

8. W przypadku jednakowej liczbie punktów rankingowych, o miejscach medalowych 
decyduje rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego, o dalszych miejscach w 
przypadku jednakowej liczby punktów, decyduje lepszy wynik zawodów finałowych. 
 
 

9. Konkursy finałowe mogą mieć charakter otwarty i mogą w nich startować pary nie 
liczące się do finału Pucharu Niepołomic. 
 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w terminach i ilości rozgrywanych 
zawodów. W przypadku gdyby przeniesienie było niemożliwe, a zawody odwołane, 
pomniejszona będzie ilość ́konkursów kwalifikacyjnych branych do klasyfikacji ogólnej 
rankingu.  
 

11. W przypadku jakichkolwiek niejasności ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje 
w kwestii organizatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                               
 
 
 

 
NAGRODY KOŃCOWEJ KLASYFIKACJI RANKINGU 

 
 
ZŁOTA RUNDA: 
I miejsce: Puchar, derka dla konia, nagrody rzeczowe o wartości 1000 pln 
II miejsce: Puchar, nagrody rzeczowe o wartości 800 pln 
III miejsce: Puchar, nagrody rzeczowe o wartości 500 pln  
 
SREBRNA RUNDA: 
I miejsce: Puchar, derka dla konia, nagrody rzeczowe o wartości 1000 pln 
II miejsce: Puchar, nagrody rzeczowe o wartości 800 pln 
III miejsce: Puchar, nagrody rzeczowe o wartości 500 pln  
 
BRĄZOWA RUNDA:  
I miejsce: Puchar, derka dla konia, nagrody rzeczowe o wartości 1000 pln 
II miejsce: Puchar, nagrody rzeczowe o wartości 800 pln 
III miejsce: Puchar, nagrody rzeczowe o wartości 500 pln 
 
 
DUŻA RUNDA: 
I miejsce: Puchar, derka dla konia, 3000 pln 
II miejsce: Puchar, 2500 pln 
III miejsce: Puchar, 1800 pln 
 
ŚREDNIA RUNDA: 
I miejsce: Puchar, derka dla konia, 1500 pln 
II miejsce: Puchar, 1000 pln 
III miejsce: Puchar, 800 pln 
 
MAŁA RUNDA: 
 I miejsce: Puchar, derka dla konia, 1200 pln 
II miejsce: Puchar, 900 pln 
III miejsce: Puchar 600 pln 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
 
 
 

 
SPONSORZY CYKLU ZAWODÓW: 

 
 
 

PARNTER STRATEGICZNY 
GMINA NIEPOŁOMICE 

 

 
 
 

PARTNERZY: 
 
 

 


