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Regulamin 
Rozgrywek Pucharowych JumpOFF Hipodrom 

w skokach przez przeszkody  
sezon halowy 2021/2022 

 
 

do wygrania 35.000 zł  
plus nagrody zgodnie z propozycjami HZRB 

 
I. Warunki Udziału 

 
1. Prawo do klasyfikacji w rankingu pn. Puchar JumpOFF Hipodrom, zwanego dalej 

JumpOFF, rozgrywanego w ramach halowych zawodów regionalnych (HZRB) mają wszyscy 
zawodnicy zarejestrowani w PZJ lub WZJ z dowolną klasą sportową (z uwzględnieniem 
przypadków, w których klasa sportowa uniemożliwia start zawodnika ze względu na przepisy 
PZJ).  
 

2. Eliminacje oraz finał będą odbywać się podczas wybranych regionalnych zawodów w skokach 
organizowanych przez Hipodrom Sopot sp. z o.o. Sopot Polna 1. Szczegółowy harmonogram 
zawodów, dostępny będzie na stronie hipodrom.sopot.pl. 

 
3. Każdy zawodnik startujący w finale odbierze premię finansową (w Rundach Pony i Białej – 

tylko nagrody rzeczowe) 
 
 

II. Rundy, kwalifikacje 
 

1. Klasyfikacja prowadzona będzie oddzielnie dla niżej wymienionych rund:  
 

Runda Pony Cukierkowa do 50 cm (dla zawodników 9-16 r.ż. na kucach do 149cm) 
Runda Pony Różowa do 70 cm (dla zawodników 9-16 r.ż. na kucach do 149cm) 
Runda Biała do 70 cm (tylko duże konie) 
Runda Brązowa w klasie LL 
Runda Srebrna w klasie L, L1 
Runda Złota w klasie P, P1 
Runda Platynowa w klasie N, N1 
Runda Bursztynowa w klasie C, C1 
Runda Diamentowa w klasie CC, CC1 

 
2. Punkty można będzie zdobyć wyłącznie w konkursach rozgrywanych ostatniego dnia zawodów, 

pod warunkiem wzięcia udziału przez daną parę, w przynajmniej jednym konkursie w dniach 
(dniu) poprzedzających. 

3. Konkursami kwalifikacyjnymi do JumpOFF oraz dającymi punkty do klasyfikacji ogólnej są 
konkursy wymienione w punkcie 1. 
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4. Zawodnik będzie mógł startować na dowolnej liczbie koni, jednak punkty w rundach 
przyznawane będą za najlepszy jego przejazd. Jeśli drugim i/lub następnym przejazdem 
zawodnik zajmie miejsce punktowane, to jego punkty automatycznie otrzyma kolejny 
zawodnik.  

5. Zawodnicy, którzy nie spełnią norm opisanych w pkt. 2 będą mieli prawo wystartować w 
konkursie niedzielnym, lecz bez prawa zdobywania punktów bonifikacyjnych. 
 

III. Punktacja 
 

1. Zawodnicy będą zdobywać punkty bonifikacyjne wg poniższej tabeli: 
 

M-ce w konkursie I II III IV V VI VII VIII IX X 
Runda Pony 
Cukierkowa 

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

Runda Pony Różowa 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Runda Biała (mini LL) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Runda Brązowa (LL) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Runda Srebrna (L) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
Runda Złota (P) 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 
Runda Platynowa 
(N) 

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 

Runda Bursztynowa 
(C) 

350 270 240 210 180 150 120 90 60 30 

Runda Diamentowa 
(CC) 

450 405 360 315 270 225 180 135 90 45 

 
 

IV.  Finał 
 

1. W zawodach finałowych będą mogli wziąć udział wszyscy zawodnicy, ale o punkty bonifikacyjne 
walczyć będą Ci, którzy w dotychczasowym rankingu mają ich co najmniej pięć (5).  

2. W zawodach finałowych zawodnik będzie mógł startować również na dowolnej liczbie koni i tak 
jak w eliminacjach do klasyfikacji liczony będzie przejazd lepszego konia. 

3. W zawodach finałowych, punkty przyznawane są za konkurs finałowy danej rundy, pod 
warunkiem wzięcia udziału przez daną parę, w co najmniej jednym konkursie rozgrywanym w 
dniach (dniu) poprzedzającym konkurs finałowy. 

4. Ilość punktów przyznawanych w zawodach finałowych będzie dwukrotnie wyższa niż w 
eliminacjach. 

5. W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji końcowej danej rundy o zajętym miejscu 
decydować będzie lepszy wynik z konkursu finałowego.  

6. Finał dla rundy Pony, Białej i Brązowej rozgrywany będzie przedostatniego lub ostatniego dnia 
zawodów Finałowych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania FINAŁU Rund Pony lub/i Białej lub/i 
Brązowej podczas ostatniej z eliminacji. W tym przypadku konkursy finałowe zostaną 
rozegrane ostatniego dnia zawodów. Ogłoszone to zostanie odpowiednio wcześniej stosownym 
komunikatem. 
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V. Klasyfikacja końcowa, nagrody 
 

1. Punkty do klasyfikacji końcowej sumowane będą z czerech (4) najlepszych konkursów 
eliminacyjnych. W przypadku, kiedy zawodnik będzie punktował we wszystkich eliminacjach 
najsłabsze wyniki zostaną odrzucone. 

2. Do sumy punktów z eliminacji doliczane zostaną punkty bonifikacyjne uzyskane w konkursach 
finałowych (liczone podwójnie). 

3. Zwycięzcą danej rundy JumpOFF zostanie zawodnik, który zdobędzie największą liczbę 
punktów bonifikacyjnych.  

4. Zawodnicy rundy Pony, Białej i Brązowej otrzymają nagrody rzeczowe za łączną kwotę minimum 
po 1500 zł za każdą z rund.  
W pozostałych rundach, punkty zdobyte przez zawodników za poszczególne eliminacje i finał 
będą przeliczane na premie finansowe, chyba, że sponsor danej rundy ufunduje nagrody 
rzeczowe. W tym przypadku wartość nagrody rzeczowej nie będzie niższa niż premia finansowa 
wynikająca z przeliczenia punktów bonifikacyjnych. 
Sposób przeliczania punktów bonifikacyjnych jest następujący: Każde 10 punktów to minimum 
7,5 zł. Premie finansowe będą zaokrąglane zgodnie ze sztuką księgową, do 10 pełnych złotych.  

 
Warunkiem wypłaty premii finansowych będzie udział zawodnika w Zawodach Finałowych, 
w jakimkolwiek konkursie. 
 
Nagrody będą wypłacane po konkursach finałowych przelewem na konto. 
 

5. Nagrody finansowe za konkursy poszczególnych eliminacji oraz Finału wypłacane będą zgodnie 
z propozycjami zatwierdzonymi przez Pom ZJ. 
 

6. Zgodnie z polskim prawem od nagród ≥ 760 zł pobierany jest podatek. 
 
Więcej informacji:   
http://www.hipodrom.sopot.pl/pl/imprezy/zawody/zr-b   
https://www.facebook.com/JumpOffSopot 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmie Organizator 
cyklu w porozumieniu z Sędzią Głównym danych zawodów, w oparciu o obowiązujące 
Przepisy i Regulaminy PZJ. 

 
 

SPONSORZY I PARTNERZY JUMPOFF HIPODROM 2021/22:  


