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REGULAMIN PUCHARU I RANKINGU MAŁOPOLSKI 
W KONKURENCJI SKOKI PRZEZ PRZESZKODY W SEZONIE 2017 

1. Do klasyfikacji PUCHARU zaliczane będą zawody rozgrywane na 
terenie Małopolski i umieszczone w kalendarzu imprez MZJ:

- zawody regionalne (ZR) 

- zwody towarzyskie (ZT)

- zawody ogólnopolskie (ZO)

- zawody międzynarodowe (CSI)

Do klasyfikacji PUCHARU w danych kategoriach zaliczane będą konkursy
o wysokości określone w punkcie 3 Regulaminu.

RANKING będzie prowadzony na podstawie rankingu ogólnopolskiego 
publikowanego przez PZJ. Nagradzanych, ujętych w rankingu będzie 3 
najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Podział kategorii zgodny z podziałem kategorii w rankingu PZJ.

2.W punktacji Pucharu i Rankingu będą uwzględnieni wszyscy zawodnicy 
zrzeszeni w klubach z Małopolski oraz zawodnicy bez przynależności 
klubowej z Małopolski posiadający licencje (MZJ bądź PZJ).

3. PUCHAR zostanie rozegrany w siedmiu następujących 
kategoriach:

I. Młodzicy (punkty do Pucharu naliczane są od konkursów 
wysokości 50cm)

II. Juniorzy młodsi - kuce (punkty do Pucharu naliczane są od 
konkursów wysokości 50cm)

III. Juniorzy młodsi - duże konie (punkty do Pucharu naliczane 
są od konkursów wysokości 80cm)

IV. Juniorzy (punkty do Pucharu naliczane są od konkursów 
wysokości 100cm do 135cm)

V. Młodzi jeźdźcy (punkty do Pucharu naliczane są od 
konkursów wysokości 110cm do 135cm)

VI. Seniorzy (punkty do Pucharu naliczane są od konkursów 
wysokości 110cm do 135cm)

VI. OPEN  (Kategoria  OPEN  –  dla  osób  deklarujących  starty
maksymalnie do wysokości 115cm w sezonie 2017). Start w
konkursie 120cm i wyżej wyklucza zawodnika z klasyfikacji
w  kategorii  OPEN  i  automatycznie  przenosi  go  do
odpowiedniej grupy wiekowej.

http://www.kjfacimiech.pl/


4. Zasady przyznawania punktów w Pucharze:

Punkty przyznawane w Pucharze – (Junior młodszy-duże konie/Junior/Młody Jeździec/Senior/OPEN)
Wysokość

(cm)
80 90 100 105 110 115 120 125 130 135

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punkty przyznawane w Pucharze dla kategorii Młodzik, Junior Młodszy- kuce
Wysokość (cm) 50 60 70 80 90 100 105 110 115 120 125 130 135

1 2 3 4 6 8 10 12 16 20 26 32 40

Punkty przyznawane w Pucharze za dodatkowe osiągnięcia

ZAWODY
Miejsce

I II III IV V VI VII VIII IX X ukończenie
Mistrzostwa Małopolski 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 1

5. Punkty w Pucharze przyznane za przejazdy bezbłędne lub przejazd do 
3,5pkt. karnego w przypadku konkursów z oceną stylu.

6. Punkty w Pucharze przyznawane są wyłącznie za przejazd podstawowy. 
Do Pucharu nie jest liczony wynik drugiej fazy konkursu ani wynik 
rozgrywki.
Punkty w Pucharze naliczane są zarówno za I jak i II nawrót konkursu II 
nawrotowego.

7. W zawodach międzynarodowych(CSI) za przejazd do 4 punktów 
karnych, będzie przyznana połowa premii punktowej przewidzianej za 
przejazd bezbłędny.
W finałach rund na zawodach ogólnopolskich za przejazd do 4 punktów 
karnych, będzie przyznana połowa premii punktowej przewidzianej za 
przejazd bezbłędny.

8. Lider Pucharu w danej kategorii, zobowiązany jest do starowania 
w „opasce lidera” podczas zawodów na terenie Małopolski.

9. Wyniki Pucharu będą aktualizowane na stronie internetowej 
www.mzj.krakow.pl do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc 
poprzedni.

10. Wyniki Rankingu będą aktualizowane na stronie internetowej 
www.mzj.krakow.pl w ciągu 5 dni od dnia pojawienia się 
aktualizacji Rankingu PZJ za dany okres.

Regulamin zatwierdzony w dniu 6.03.2017
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