
           

 

Regulamin otwartego PUCHARU PRZYJAŹNI w skokach przez 

przeszkody 2022 

 

Cykl rozgrywek składać się będzie z pięciu etapów. Będą to zawody towarzyskie i regionalne 

jednodniowe rozgrywane w następujących terminach: 

3 maja 2022 Łagów k. Zgorzelca 

29 maja 2022 Brzeźnik k. Bolesławca 

11 czerwca 2022 Brzeźnik k. Bolesławca 

15 sierpnia 2022 Łagów k. Zgorzelca 

4 września 2022 Kościelnik k. Lubania – FINAŁ 

Punkty do PUCHARU PRZYJAŹNI mogą zdobywać zawodnicy z całego kraju. 

 

PUCHAR PRZYJAŹNI będzie rozgrywany w następujących kategoriach: 

1) Konkurs Amator Open 60-70 cm (kuce i duże konie, bez ograniczenia wiekowego zawodników, 

zawodnicy i konie również nie posiadający licencji) 

2) LL 80-90 cm – wyłącznie z licencją: 

a) Kuce + zawodnicy do 17 roku życia włącznie 

b) Duże konie + pozostali zawodnicy na kucach nie kwalifikujący się do podpunktu a) 

3) L 100 cm – wyłącznie z licencją 

4) P 110 cm – wyłącznie z licencją 

5) N 120 cm – wyłącznie z licencją 

Konkursy cyklu będą konkursami zwykłymi a jedynie finał będzie rozgrywany jako konkurs dwufazowy 

we wszystkich kategoriach. 

Wynikiem dnia danego zawodnika jest najlepszy wynik konkursu niezależnie od ilości koni, na których 

zawodnik startuje w danym konkursie.  

Zawodnicy mogą startować w różnych kategoriach o ile spełniają ich wymogi. 



Aby brać udział w pucharze, zawodnik musi wystartować w minimum trzech rozgrywkach (trzy różne 

terminy) oraz obligatoryjnie w FINALE PUCHARU PRZYJAŹNI (czyli w sumie minimum 4 starty). 

Brak limitu par startujących w konkursach pucharowych. 

Pary startujące w konkursach pucharowych automatycznie wchodzą do rozgrywek o PUCHAR 

PRZYJAŹNI zapisując się na dane zawody – bez konieczności osobnego zgłaszania poszczególnym 

organizatorom deklaracji udziału w poszczególnych rozgrywkach pucharowych. 

Punkty klasyfikacyjne we wszystkich kategoriach będą liczone w następujący sposób: 

Zajęte miejsce Liczba punktów ETAPY Liczba punktów FINAŁ 

I 18 27 

II 16 24 

III 14 21 

IV 12 18 

V 10 15 

VI 8 12 

VII 6 9 

VIII 4 6 

IX 2 3 

X 1 1,5 

W konkursach finałowych obowiązuje punktacja jak podczas konkursów poszczególnych etapów x 1,5 

 

MINIMALNE NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW PUCHARU PRZYJAŹNI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH 

Kategoria Miejsce Nagrody 

Amator Open 
I puchar, flo, 300 zł 

II puchar, flo, 200 zł 

III puchar, flo, 100 zł 

LL 

Kuce 

I puchar, flo, 350 zł 

II puchar, flo, 250 zł 

III puchar, flo, 150 zł 

Duże konie + 
pozostałe 

kuce 

I puchar, flo, 350 zł 

II puchar, flo, 250 zł 

III puchar, flo, 150 zł 

L 
I puchar, flo, 400 zł 

II puchar, flo, 350 zł 

III puchar, flo, 300 zł 

P 
I puchar, flo, 450 zł 

II puchar, flo, 400 zł 

III puchar, flo, 350 zł 

N 
I puchar, flo, 500 zł 

I puchar, flo, 450 zł 

III puchar, flo, 400 zł 

Minimalna pula nagród finansowych w finale – 5.700 zł 

 



Punkty rankingowe po każdym kolejnym etapie umieszczane będą na stronie 

www.nakonwlagowie.eu, na fb klubów KJ „NA KOŃ” w Łagowie, KJ Bella Brzeźnik oraz KJ Black Pony. 

 

Organizatorzy PUCHARU PRZYJAŹNI: 

- Klub Jeździecki Bella Brzeźnik (Natalia Durda 502340600) 

- Klub Jeździecki Black Pony (Piotr Koch 604698318) 

- Klub Jeździecki „NA KOŃ” w Łagowie (Anna Krzesiewicz 603499848) 

Osoba odpowiedzialna za liczenie punktów i klasyfikację zawodników – Katarzyna Lutostańska, tel. 

538349226 

Serdecznie zapraszamy do współzawodnictwa i życzymy wysokich lokat w PUCHARZE PRZYJAŹNI 

Organizatorzy 

http://www.nakonwlagowie.eu/

