
 

Regulamin Halowego Pucharu Południowej Wielkopolski 
na sezon 2022/2023 

Klub Jeździecki Wolica 
1. Halowy Puchar Południowej Wielkopolski jest to cykl zawodów, rozgrywanych w 
następujących konkurencjach: 
- Skoki przez przeszkody; 
- Pony Games   
Halowy Puchar Południowej Wielkopolski (nazywana dalej HPPW), odbywać się 
będzie w trzech terminach plus finał: 
 
23.10.2022 - I eliminacje  
27.11.2022 - II eliminacje  
Marzec 2023(termin w krótce) III eliminacje 
Kwiecień2023(termin w krótce FINAŁ 
 
2. Zawody eliminacyjne i finałowe rozgrywane są zgodnie z zapisami niniejszego 
regulaminu jako imprezy samodzielne lub towarzyszące innym imprezom 
jeździeckim. 
 
3. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach HPPW startują w następujących 
kategoriach wiekowych wyłącznie roczniki do 2006(16 lat) i młodsze). 
Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zwycięzców wszystkich kategorii 
oraz flo dla zwycięskich koni. 
 
Zasady rozgrywania konkurencji: 
1.PONY GAMES 
Pony Games grupa I – 3-16 lat (samodzielnie lub z pomocą osoby prowadzącej). 
Nagrody przyznawane są za udział. 
 
2. SKOKI PRZEZ PRZESZKODY 
Grupa A- Parkur zręcznościowy + przeszkody do 40cm - tylko kuce - na zasadach 
konkursu dokładności - dozwolona asekuracja z ziemi, np. Prowadzenie na uwiązie 
 
Grupa B przeszkody o maksymalnej wysokości 50 cm  
Grupa C przeszkody o maksymalnej wysokości 60 cm 
Grupa D przeszkody o maksymalnej wysokości 70 cm 
Grupa E przeszkody o maksymalnej wysokości 80 cm  
 
Konkursy grup B-E rozgrywane są na zasadzie konkursu na styl jeźdźca.   
 
4. Zawodnicy mogą uczestniczyć w rozgrywkach HPPW pod warunkiem dostarczenia 
do organizatora – eliminacji lub finału pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 
prawnych. W rankingu HPPW brani są pod uwagę wszyscy zawodnicy, którzy brali 
udział w przynajmniej dwóch eliminacjach i wezmą udział w Finale. Do Finału 
kwalifikują się wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli przynajmniej jeden konkurs na 
etapie eliminacji (rezygnacje i dyskwalifikacje nie są brane pod uwagę). Zawodnicy, 
którzy brali udział w eliminacjach ale nie wystartują w finale, tracą prawo do punktacji 
rankingowej oraz nagród. 



 
5. Sposób organizacji i punktacji konkurencji 
5.1. Zawody Pony Games są rozgrywane na ogrodzonych placach do jazdy, gdzie 
organizator przygotuje trasę z wytyczonym startem, poszczególnymi zadaniami do 
wykonania oraz metą. 
5.2. Konkurs jest oceniany jako konkurs dokładności – przejazd ukończony to 
przejazd zaliczony. 
5.3. W zawodach PG nie ma możliwości dyskwalifikacji zawodnika. 
6. Podczas wszystkich zawodów HPPW obowiązuje prawidłowo zapięty i 
dopasowany kask jeździecki, schludny strój jeździecki, podczas zawodów skokowych 
kamizelki/ochraniacze kręgosłupa. 
7. Kuce 
7.1. Za kuce uważa się konie o wzroście nie przekraczającym 148cm w kłębie 
(149cm w podkowach). 
7.2. Konie biorące udział w HPPW muszą być zadbane, zdrowe, w dobrej kondycji. 
Osobniki agresywne i prezentujące nieodpowiedni poziom wyszkolenia mogą być 
eliminowane z rozgrywek. 
8. W cyklu zawodów zawodnik ma prawo do startu na różnych koniach. 
9. W przypadku zawodników którzy w danej grupie/konkurencji na zawodach jadą na 
2 lub więcej koniach – do klasyfikacji zaliczany jest najlepszy wynik. Wyjątek stanowi 
finał HPPW, w którym zawodnik ma prawo startu tylko na jednym koniu, którego sam 
wybiera. 
10. Podczas trwania cyklu zawodnik startuje w wybranej grupie. Istnieje możliwość 
zmiany grupy na wyższą (ale nie na niższą) z prawem do zachowania punktacji z 
poprzedniej grupy. 
11. W czasie cyklu zawodów HPPW bezwzględnie obowiązują zasady Kodeksu 
Postępowania z Koniem według zasad FEI i PZJ, a dobrostan zwierząt jest 
traktowany nadrzędnie w stosunku do innych celów. 
12. Podczas wszystkich zawodów HPPW obowiązują zawodników, ich 
rodziców/opiekunów oraz trenerów zasady Fair Play oraz Kodeks Postępowania 
Młodego Jeźdźca 
13. Punktacja HPPW w zawodach eliminacyjnych : 

1 miejsce - 100 pkt. 2 miejsce - 80 pkt. 3 miejsce - 60 pkt. 

4 miejsce - 50 pkt. 5 miejsce - 45 pkt. 6 miejsce - 40 pkt. 

7 miejsce - 36 pkt. 8 miejsce - 32 pkt. 9 miejsce - 29 pkt. 

10 miejsce - 26 pkt. 11 miejsce - 24 pkt. 12 miejsce – 22 pkt. 

13 miejsce - 20 pkt. 14 miejsce - 18 pkt. 15 miejsce - 16 pkt. 

16 miejsce - 15 pkt. 17 miejsce – 14 pkt. 18 miejsce – 13 pkt. 

19 miejsce – 12 pkt. 20 miejsce – 11 pkt. 21 miejsce – 10 pkt. 

22 miejsce - 9 pkt. 23 miejsce – 8 pkt. 24 miejsce – 7 pkt. 

25 miejsce – 6 pkt. 26 miejsce – 5 pkt. 27 miejsce – 4 pkt. 

28 miejsce – 3 pkt. 29 miejsce – 2 pkt. 30 miejsce – 1 pkt. 

poniżej 30 miejsca – zawsze 1 pkt. 
 
13.2. PONY GAMES zdobywają punkty: każdorazowo ukończenie startu oznacza 
przyznanie 10p. 
 
13.3.Skoki przez przeszkody – otrzymuje punkty za zajęte miejsce w zawodach 
zgodnie z punktacją za miejsce w konkursie. 



Zawodnik może startować w eliminacjach w 2 grupach. Jest klasyfikowany w każdej 
z osobna. W finale musi wybrać jedną grupę. 
W obrębie jednego konkursu zawodnik ma prawo do 2 startów i do punktacji HPPW 
liczony jest lepszy wynik. Wystąpienie 3 przejazdu w danym konkursie jest 
traktowane wyłącznie treningowo.  
13.4. Przynależność grup do konkursów skokowych: 
Zawodnik każdorazowo sam wybiera wysokości konkursów, w których startuje i w 
obrębie zawodów sumowane są punkty ze startów (przy czym, w przypadku startu na 
więcej niż jednym koniu, w każdym konkursie brany jest do punktacji jeden-najlepszy 
wynik). 
13.5 Ilość startów konia: 
Pony Games  

 Na jednym kucu mogą wystartować do 4 osób. Organizator zapewnia dla 
zawodników spoza klubu gospodarzy kuce do startu. Liczba kuców 
zapewnianych przez gospodarzy jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

Konkurencję skokowe 

 Każdy koń/ kuc ma prawo do 3 startów dziennie. Jeżeli startował także w 
konkurencji Pony Games jednokrotnie ma prawo dwóch startów w skokach. 
Jeżeli startował dwukrotnie w pony Games ma prawo jednego startu w 
skokach. Jeżeli startował w Pony Games więcej niż dwukrotnie nie ma prawa 
startu w skokach. 

 W grupie A - E dopuszcza się start jednego konia pod dwoma różnymi 
zawodnikami. 

 W grupach B-E suma startów jednego konia nie może przekraczać 3, pod 
warunkiem, że koń nie brał udziału w konkurencji PONY GAMES. W takim 
wypadku 2 starty w Pony Games liczony jest jako 1 start w konkurencji 
skoków.  

 
CENNIK 
100zł - Start w konkurencji PONY GAMES (start+ wypożyczenie kuca) lub 70 zł w 
przypadku startu na swoim kucu 
80 zł - Start w konkurencji skoków  
180 zł - Start w konkurencji skoków na koniu klubowym(tylko dla członków klubu) 
 


