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PIKER SUMMER WINTER CUP (sezon 2022/2023) 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem cyklu Piker Winter Cup jest Piker – Stadnina Koni. 

1.2. Cykl składa się z dwóch etapów: 

- ETAP I – w terminie 26-27 listopada 2022r. 

- ETAP II FINAŁOWY – w terminie 4 – 5 marca 2023r. 

1.3. W rankingu  klasyfikowani są zawodnicy posiadający licencję 
regionalną, ogólnopolską lub międzynarodową, zarejestrowani w 
odpowiednich WKJ lub w PZJ. 

1.4. Kategorie: 

1.4.1. Złota - na poziomie klasy N  – konkursy o wysokości przeszkód 
120-125cm, 

1.4.2. Srebrna - na poziomie klasy L – konkursy o wysokości przeszkód 
100-105cm, 

1.4.3. Brązowa - na poziomie klasy LL – konkursy o wysokości 
przeszkód 80-85cm. 

 W rankingu Kategorii Brązowej klasyfikowani są zawodnicy, którzy nie 
posiadają II klasy sportowej 

1.5. Zawody Piker Winter Jumping Cup  są wpisane w kalendarzu jako 
zawody regionalne i towarzyskie 

1.6. Za prowadzenie klasyfikacji cyklu Piker Winter Jumping Cup 
odpowiedzialny jest organizator cyklu. 

  

§ 2. KONKURSY KWALIFIKACYJNE 

https://www.youtube.com/channel/UCZ0XBqFHDPH32rFLtefE81Q
https://www.youtube.com/channel/UCZ0XBqFHDPH32rFLtefE81Q


2.1. Konkursami kwalifikacyjnymi do Piker Winter Jumping Cup w 
Kategorii Złotej są konkursy klasy N. W konkursie kwalifikacyjnym 
każdy zawodnik może startować na dowolnej ilości koni. Do klasyfikacji  
zaliczony zostanie najlepszy wynik pary uzyskany w danym konkursie.  

2.2. Konkursami kwalifikacyjnymi w Kategorii Srebrnej są konkursy 
klasy L. W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na 
dowolnej ilości koni. Do klasyfikacji zaliczony zostanie najlepszy wynik 
pary uzyskany w danym konkursie.   

2.3. Konkursami kwalifikacyjnymi w Kategorii Brązowej są konkursy 
klasy LL.  W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować 
na dowolnej ilości koni. Do klasyfikacji zaliczony zostanie najlepszy 
wynik pary uzyskany w danym konkursie. 

2.4. Konkursy kwalifikacyjne do poszczególnych Rund rozgrywane będą 
jednocześnie z konkursami regionalnymi. Każda z par zostanie 
sklasyfikowana w danej Rundzie. W przypadku dwukrotnego startu pary 
w jednym konkursie, punktowany będzie tylko wynik pierwszego 
przejazdu.  

2.5. Kwalifikacje do konkursów zaliczanych do Piker Winter Jumping 
Cup, muszą być zgodne z obowiązującymi Przepisami Konkurencji Skoki 
Przez Przeszkody i Propozycjami zawodów. 

2.6. Punkty bonifikacyjne do rankingu Piker Winter Jumping Cup  
przyznawane są zgodnie z Tabelą poniżej. Punkty przyznawane są za 
zajęcie jednego, lepszego miejsca zawodnika w konkursie. Jeśli 
zawodnik zajmie więcej niż jedno miejsce, za które przyznawane są 
punkty bonifikacyjne, to punkty za kolejne miejsca przyznawane są 
kolejnemu zawodnikowi w konkursie. 

Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Punkty 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 § 3. ZAWODY FINAŁOWE 

3.1. Klasyfikacja zawodników przed zawodami finałowymi tworzona jest 
na podstawie rozegranych konkursów kwalifikacyjnych.  

3.2. W zawodach finałowych  punkty do klasyfikacji będą przyznawane 
na tych samych zasadach jak w konkursach kwalifikacyjnych z 



zastrzeżeniem, że punkty uzyskane w niedzielnym finale danej Rundy 
będą liczone podwójnie. 

3.3. W konkursach finałowych zawodnik wystartować może na jednym 
koniu. Wynik pary zostanie uwzględniony w klasyfikacji końcowej. 

3.4. Zawody finałowe składają się z konkursu półfinałowego i konkursu 
finałowego.  

3.5. W konkursie finałowym zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do 
zajmowanych miejsc w bieżącym rankingu  

3.6. W zawodach finałowych mogą brać udział również zawodnicy, 
których wyniki nie będą zaliczane do klasyfikacji Piker Winter Jumping 
Cup.  

3.7. Zawodnik, żeby zostać sklasyfikowanym w danej Rundy musi wziąć 
udział w Finale Rundy. 

3.7. W kategoriach indywidualnych po konkursie półfinałowym i 
finałowym tworzony jest ranking, w którym wszystkim zawodnikom do 
punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych dodane zostaną 
punkty bonifikacyjne zdobyte przez nich w konkursie półfinałowym i 
konkursie finałowym. W przypadku uzyskania przez zawodników równej 
liczby punktów bonifikacyjnych po konkursie finałowym, o zajętym 
miejscu zdecyduje rozgrywka 

 § 4. NAGRODY 

Każdy z konkursów w ramach rundy zarówno w Etapie I jak i II cyklu 
nagradzany będzie osobno na zasadach rozgrywania danego 
konkursu. Nagrody finansowe i rzeczowe określone będą w 
propozycjach danego Etapu. 

Nagrody Finałowe zostaną wręczone osobno, w ostatnim dniu cyklu 
po rozegraniu konkursów finałowych. 

Wysokość nagród finałowych określona zostanie w propozycjach 
Etapu II.  

  



 

http://pzj.pl/


 


