
 

REGULAMIN 

 ROMICO WINTER CUP  

2017/2018 
 

 

Organizator:     KJK ROMICO 

 

Miejsce rozgrywania zawodów: Stajnia Romico  

34 – 300 Żywiec, ul. Kamienna 42  

 

Hala – 30 x 60 m. piasek kwarcowy, rozprężania 20 x 30 m. piasek kwarcowy 

             

Cykl ROMICO WINTER CUP obejmuje 3 kwalifikacje w ramach 2-dniowych 

zawodów i finał.  

 

Planowany terminarz: 

  

1. 28 – 29.10.2017 – I kwalifikacja  

2. 25 – 26.11.2017 – II kwalifikacja  

3. MARZEC 2018 – III kwalifikacja  

4. KWIECIEŃ 2018 – FINAŁ 

 

Terminy zawodów w 2018 będą podane po opublikowaniu kalendarza ŚZJ. 

 

Zawody odbywać się będą wg aktualnych przepisów i regulaminów PZJ.  

 

Zasady punktacji:  

 

Dla zawodników będzie prowadzona punktacja wg następującego klucza:  

 

 zawody kwalifikacyjne – konkursy finałowe:  

za 1 miejsce w konkursie kwalifikacyjnym grupy - 10 pkt.  

za 2 miejsce w konkursie kwalifikacyjnym grupy - 9 pkt.  

za 3 miejsce w konkursie kwalifikacyjnym grupy - 8 pkt. 

. 

. 

.  

Za 10 miejsce konkursie kwalifikacyjnym grupy – 1 pkt. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 zawody finałowe – konkurs finałowy: 

za 1 miejsce w finale grupy - 20 pkt.  

za 2 miejsce w finale grupy - 18 pkt.  

za 3 miejsce w finale grupy - 16 pkt.  

za 4 miejsce w finale grupy - 14 pkt. 

za 5 miejsce w finale grupy - 12 pkt. 

za 6 miejsce w finale grupy - 10 pkt. 

za 7 miejsce w finale grupy -  8 pkt. 

za 8 miejsce w finale grupy -  6 pkt. 

za 9 miejsce w finale grupy -  4 pkt. 

za 10 miejsce w finale grupy - 2 pkt.  

 

Punkty do rankingu ROMICO WINTER CUP naliczane są na podstawie wyników 

z konkursów finałowych zawodów kwalifikacyjnych odbywających się w 

następujących dniach:  

 28.10.2017 

 26.11.2017  

 Marzec i Kwiecień 2018 – terminy zostaną podane po opublikowaniu 

kalendarza ŚZJ.  

 

Warunkiem klasyfikacji w konkursie finałowym ROMICO WINTER CUP na 

zawodach kwalifikacyjnych jest ukończenie konkursu w sobotę w wybranej 

rundzie.  

 

ROMICO WINTER CUP będzie rozgrywany w czterech rundach: 

 

1. RUNDA KIDS – konkursy kwalifikacyjne 70 cm / konkurs finałowy 80 cm 

2. RUNDA AMATORSKA – konkursy kwalifikacyjne 90 cm / konkurs 

finałowy 100 cm 

3. RUNDA OPEN – konkursy kwalifikacyjne 110 cm / konkurs finałowy 115 

cm 

4. RUNDA PROFI – konkursy kwalifikacyjne 125 cm / konkurs finałowy 130 

cm 

 

RUNDA KIDS – dla dzieci do lat 16 na kucach i dużych koniach nie 

posiadających III klasy jeździeckiej. 

 

RUNDA AMATORSKA – do startu w konkursach towarzyskich uprawnieni są 

wszyscy zawodnicy niezarejestrowani i zarejestrowani w ŚZJ lub PZJ, z aktualną 

licencją na dany rok lub bez niej, o ile nie posiadali w swojej karierze 3 lub 

wyższej klasy sportowej. 

 

RUNDA OPEN i PROFI – zawodnicy muszą posiadać licencje zgodnie z 

przepisami PZJ. 

 

O klasyfikacji końcowej zawodnika w ROMICO WINTER CUP zdecyduje: 

 

 Suma punktów zdobytych w DWÓCH najwyżej punktowanych konkursach 

finałowych rozgrywanych na każdych zawodach kwalifikacyjnych oraz 

punkty zdobyte w konkursie finałowym w kwietniu 2018 przy czym start w 

finale jest obowiązkowy.  



 

 Wszystkie konkursy finałowe będą rozgrywane na zasadzie konkurs 

zwykłego. W przypadku równej ilości punktów o miejscu będzie decydował 

czas przejazdu. 

 

 Brak kwalifikacji upoważnia do startu w finale, lecz nie pozwala na 

zdobywanie punktów do rankingu ROMICO WINTER CUP.  

 

 Każdy zawodnik może wystartować w jednym konkursie na dwóch koniach. 

Do klasyfikacji końcowej liczy się jeden, lepszy wynik.  

 

 Na danych zawodach jeździec zdobywa punkty tylko w jednej - 

zadeklarowanej rundzie. 

 

Nagrody:  

Za trzy pierwsze miejsca w konkursach finałowych kwalifikacji w rundzie OPEN 

i PROFI przewidziane są nagrody finansowe w rundach KIDS i AMATOR 

nagrody rzeczowe określone w propozycjach zawodów.  

 

W klasyfikacji końcowej ROMICO WINTER CUP za miejsca I - VI w rundach 

AMATOR, OPEN i PROFI nagrody finansowe  

RUNDA KIDS - nagrody rzeczowe za sześć pierwszych miejsc. 

Flo’s dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli konkurs finałowy.  

Pamiątkowe derki za pierwsze miejsca w RUNDACH. 

 

Tabela nagród finansowych w FINALE ROMICO WINTER CUP 

 

RUNDA I miejsce II 

miejsce 

III 

miejsce 

IV 

miejsce 

V 

miejsce 

VI 

miejsce 

ŁĄCZNIE 

KIDS Nagrody 

rzeczowe 

600 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

500 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

400 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

300 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

200 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

200 zł 

2 200 zł 

AMATOR  1500 zł 1000 zł 800 zł 500 zł  300 zł 200 zł 4 300 zł 

OPEN 2500 zł 2000 zł 1500 zł 600 zł 400 zł 300 zł 7 300 zł 

PROFI 3500 zł 2500 zł 2000 zł 1000 zł 600 zł 400 zł 10 000 zł 
 

 

ŁĄCZNA PULA NAGRÓD W FINALE ROMICO WINTER CUP 23 800 zł 

 

  


