
REGULAMIN ZAWODÓW 

HOBBY HORSE JUMPING SHOW 11-12.06.2022  
CSIO5* Sopot Horse Show 2022 

1. Organizator  

Organizatorem wydarzenia jest: Hipodrom Sopot, Szkółka Jeździecka Cavallo/Gracjana 
Ćwierz oraz Photo Monskoo /Monika Skowrońska. 

2. Czas wydarzenia  

Zawody odbędą ̨się ̨11 oraz 12 czerwca 2022 roku, w godzinach 10.00-17.30.  

Dodatkowo parkurki-przebiegi treningowe w czwartek i piątek 09-10 czerwca w godzinach 
15-19 – zapisy i opłaty na miejscu.  

3. Miejsce zawodów  

Zawody rozegrane zostaną ̨na podłożu trawiastym, na terenie dla wystawców podczas 
trwania zawodów CSIO5* Sopot, Hipodrom Sopot, ul. Polna 1, 81-745 Sopot. Wyjątkiem jest 
niedzielny konkurs Grand Prix, zostanie on rozegrany na głównej arenie, podłoże kwarcowe.  

4. Warunki zawodów:  

1. Wydarzenie Hobby Horse Jumping Show trwa 4 dni. Czwartek i piątek są dniami 
treningowymi (bez punktacji, bez limitu przebiegów), sobota i niedziela to dni 
zawodów (z punktacją i nagrodami, limit przebiegów to 2 dla jednego zawodnika, 
wyjątek stanowi konkurs L i Potęga Skoku, w którym można wziąć udział za 
dodatkową opłatą). Punktacja: 1 punkt karny doliczany za każdą zrzutkę i zatrzymanie 
zawodnika. 

2. Koszt udziału w treningach w czwartek i piątek to 10zł/przejazd (Płatne w dniu 
treningu gotówką). Koszt udziału w zawodach w sobotę i niedzielę to 60zł/dwa 
przejazdy w dniu zawodów w wybranych przez siebie kategoriach. Dwa starty w 
tym samym konkursie lub dwa starty w różnych konkursach. (Płatne przedpłatą na 
konto podane niżej).  

3. Chęć udziału w zawodach zgłaszamy przez portal www.zawodykonne.com . 
Zgłoszenia trwają od 25 maja do 3 czerwca 2022 roku.  

Zawody płatne z góry na konto bankowe:  

49 1160 2202 0000 0001 7430 2423 
PROJEKT JURATA SP. Z O.O. SK.  

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres e-mail: 
hobbyhorse.events@gmail.com  

 



4. W imprezie mogą wziąć udział dzieci od 4 roku życia. 
5. Zawody rozegrane zostaną w sześciu konkursach:  

- konkurs KIDSIAKI (wiek przedszkolny 4-6lat), (konkurs dokładności) 

konkursy klasyczne na czas i punkty karne:  

- mini LL - wysokość przeszkód do 50 cm (limit wiekowy do 9 lat);  

- LL - wysokość przeszkód do 60 cm,  

- L - 70-80cm,  

- Grand Prix - 80-90 cm 

- Potęga Skoku (od 70 cm podnoszona kolejno o 10 cm). 

 

6. Dokupienie startu w konkursie Grand Prix lub Potędze Skoku jako trzeci start to koszt 
30zł.  

7. W konkursie Potęgi Skoku zawodnicy biorą udział z Hobby Horsem, nie ma 
możliwości startowania bez. Każdy zawodnik może mieć jedno zatrzymanie, drugie 
zatrzymanie lub zrzutka skutkuje eliminacją.  

8. W sobotę konkurs klasy L będzie eliminacją do niedzielnego konkursu Grand Prix, jest 
on traktowany jako normalny konkurs i można wystartować w nim dwukrotnie. Do 
klasyfikacji będzie liczony lepszy przebieg. Do konkursu Grand Prix zakwalifikuje się 
20 najlepszych zawodników. 

9. Start w konkursie GP jest możliwy po przejściu sobotnich kwalifikacji i jest objęty 
opłatą tak jak każdy inny konkurs. Nie ma możliwości zgłoszenia się na niego przez 
portal zawodykonne.com.   

10. Każdy zawodnik na koniec zawodów otrzyma dyplom oraz pamiątkowe flo, za 
pierwsze trzy miejsca w każdym konkursie gwarantowane są nagrody. W przypadku 
ex aequo nagrody będą losowane.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
Hipodrom Sopot.  

12. Zgodą rodzica na start zawodnika jest wysłanie i opłacenie zgłoszenia.  


