
Regulamin	Halowego	Pucharu	Polski	(HPP)	
w	sezonie	2018-2019	w	konkurencji	skoki	przez	przeszkody	

	
I. POSTANOWIENIA	OGÓLNE	
	
1. Organizatorem	Halowego	Pucharu	Polski	jest	Polski	Związek	Jeździecki	
2. Cykl	HPP	będzie	się	składał	z	min.	7-8	zawodów	kwalifikacyjnych	oraz	zawodów	finałowych,	

które	będą	się	odbywać	zgodnie	z	kalendarzem	zawodów	HPP.	
3. Organizatorzy	poszczególnych	zawodów	w	ramach	HPP	zobowiązani	są	do	wpłaty	10.000	zł	

na	 konto	 PZJ.	 Wpłaty	 należy	 dokonać	 przed	 rozpoczęciem	 rozgrywek	 HPP	 –	 dotyczy	
zawodów	 rozgrywanych	 do	 końca	 2018	 roku.	 Natomiast	 w	 przypadku	 zawodów,	 które	
odbywać	się	będą	w	roku	2019	ostateczny	termin	wpłaty	to	31	styczeń	2019	r.			

4. Koordynator	HPP	zastrzega	sobie	prawo	zmiany	organizatorów	poszczególnych	kwalifikacji	
HPP	 (powołanie	 nowych	 na	 ich	 miejsce)	 w	 przypadku	 nie	 dokonania	 przez	 tych	
organizatorów	 wpłaty	 deklarowanej	 kwoty	 10.000	 zł	 na	 konto	 PZJ	 w	 wyznaczonym	
terminie.	W	przypadkach	skrajnych	brak	wpłaty	przez	któregokolwiek	z	organizatorów	może	
być	zagwarantowany	przez	koordynatora	i	wtedy	on	jest	gwarantem	tego	rozwiązania.		

5. Suma	 wpłat	 od	 organizatorów	 poszczególnych	 zawodów	 przed	 zawodami	 finałowymi	
zostanie	wypłacona	przez	PZJ	organizatorowi	Finału	na	poczet	puli	nagród	Finału	HPP.	

6. W	 przypadku	 rozegrania	 7	 zawodów	 kwalifikacyjnych	 pod	 uwagę	 będą	 brane	 wyniki	 z	 4	
najlepszych	 zawodów;	 w	 przypadku	 rozegrania	 8	 zawodów	 kwalifikacyjnych	 pod	 uwagę	
będzie	 branych	 5	 najlepszych	 wyników;	 w	 przypadku	 rozegrania	 9	 zawodów	
kwalifikacyjnych	pod	uwagę	będzie	branych	6	wyników,	itd.	

7. Cykl	HPP	będzie	się	odbywał	w	5	kategoriach:	 	Seniorzy,	Młodzi	 Jeźdźcy,	 Juniorzy,	Dzieci	 I	
oraz	kategoria	OPEN.	
W	 przypadku	Młodych	 Jeźdźców,	 Juniorów	 i	 Dzieci	 I	 o	 przynależności	 do	 danej	 kategorii	
decyduje	wiek	w	momencie	daty	zakończenia	cyklu.		
Dopuszcza	się	możliwość,	aby	Młodzi	Jeźdźcy	startowali	w	swojej	kategorii	wiekowej	oraz	w	
kategorii	 Seniorów.	Natomiast	 Juniorzy,	 którzy	 ukończyli	 16	 lat	mogą	 startować	w	 swojej	
kategorii	oraz	w	kategorii	Młodych	Jeźdźców	i	Seniorów.	
W	kategorii	OPEN	mogą	startować	zawodnicy,	którzy	posiadają	II	i	III	klasę	sportową	(I	klasa	
sportowa	lub	wyższa	wyklucza	udział	w	tej	kategorii).	Jeżeli	zawodnik	startujący	w	kategorii	
OPEN	 w	 trakcie	 trwania	 rozgrywek	 zdobędzie	 I	 klasę	 sportową	 może	 pozostać	 w	 tej	
kategorii	do	momentu	zakończenia	rozgrywek	i	będzie	w	niej	klasyfikowany.	
W	 kategorii	 OPEN	 nie	 mogą	 startować	 zawodnicy,	 którzy	 przez	 ostatnie	 3	 lata	 (od	 2015	
włącznie)	startowali	w	Mistrzostwach	Polski	i	Halowym	Pucharze	Polski	w	kategorii	Młodych	
Jeźdźców	i	Seniorów.	
Zawodnicy,	 którzy	 w	 trakcie	 trwania	 rozgrywek	 HPP	 biorą	 udział	 w	 kategorii	 Młodych	
Jeźdźców	lub	Seniorów	nie	mogą	startować	w	kategorii	OPEN.	
W	przypadku	jeżeli	zawodnik	rozpoczyna	rywalizację	w	kategorii	OPEN	nie	może	w	trakcie	
trwania	rozgrywek	HPP	zmienić	tej	kategorii	na	kategorię	Młodych	Jeźdźców	lub	Seniorów.	

8. W	 przypadku	 startu	 w	 zawodach	 zawodników	 zagranicznych	 punkty	 bonifikacyjne	
przyznawane	są	tylko	zawodnikom	polskim,	natomiast	nagrody	finansowe	są	przyznawane	
zgodnie	z	wynikami	konkursu.		

9. Za	 prowadzenie	 klasyfikacji	 HPP	 w	 zawodach	 kwalifikacyjnych	 odpowiedzialny	 jest	
koordynator	 rozgrywek	 HPP.	 Koordynator	 zobowiązuje	 się	 do	 przesłania	 po	 każdych	
zawodach	 kwalifikacyjnych	 kompletnej	 klasyfikacji	 do	 biura	 PZJ	 w	 celu	 ich	 ewentualnej	
weryfikacji.	
Za	prowadzenie	klasyfikacji	w	zawodach	finałowych	odpowiedzialny	jest	organizator	Finału	
na	 podstawie	 klasyfikacji	 łącznej	 po	 wszystkich	 zawodach	 kwalifikacyjnych	 przekazanej	
przez	koordynatora	i	sprawdzonej	przez	PZJ.		

10. W	przypadku	wszelkich	niejasności	decyzje	podejmuje	Polski	Związek	Jeździecki.		



	
II. ZAWODY	KWALIFIKACYJNE	
	
1. Pula	nagród	wszystkich	zawodów	kwalifikacyjnych	będzie	wynosić	co	najmniej	50.000	zł.	
2. Wszystkie	zawody	kwalifikacyjne	będą	się	odbywać	na	tych	samych	warunkach,	które	będą	

zawarte	w	propozycjach	zawodów.	
3. Podczas	 wszystkich	 zawodów	 kwalifikacyjnych	 odbędą	 się	 konkursy	 kwalifikacyjne	 dla	

wszystkich	kategorii,	o	których	mowa	w	punkcie	I.7.	
4. Każda	 kategoria	będzie	miała	osobny	 konkurs	 kwalifikacyjny,	 który	będzie	 się	odbywał	na	

zasadach	konkursu	zwykłego	z	rozgrywką	(art.	238.2.2.).	
5. Aby	 przystąpić	 do	 konkursu	 kwalifikacyjnego	 należy	 wziąć	 udział	 w	 minimum	 jednym	

konkursie	podczas	danych	zawodów	kwalifikacyjnych	wg	następującego	schematu:	
• Seniorzy	–	min.	1	konkurs	Dużej	Rundy	
• Młodzi	Jeźdźcy	i	Juniorzy	–	min.	1	konkurs	Średniej	Rundy	
• Dzieci	I	i	OPEN	–	min.	1	konkurs	Małej	Rundy	

6. Każdy	 zawodnik	 w	 konkursie	 kwalifikacyjnym	 może	 wystartować	 na	 dwóch	 koniach.	 Do	
klasyfikacji	 HPP	 będzie	 brany	 pod	 uwagę	 lepszy	 wynik	 uzyskany	 w	 konkursie.	 Natomiast	
nagrody	finansowe	zostaną	podzielone	zgodnie	z	wynikami	konkursu.	

	
7. Punktacja	konkursów	kwalifikacyjnych	

	
MIEJSCE	 I	 II	 III	 IV	 V	 VI	 VII	 VIII	 IX	 X	
PUNKTY	 20	 19	 18	 17	 16	 15	 14	 13	 12	 11	

	
MIEJSCE	 XI	 XII	 XIII	 XIV	 XV	 XVI	 XVII	 XVIII	 XIX	 XX	
PUNKTY	 10	 9	 8	 7	 6	 5	 4	 3	 2	 1	

	
8. Warunki	techniczne	dla	poszczególnych	kategorii	podczas	konkursów	kwalifikacyjnych	

	
KATEGORIA	 WYSOKOŚĆ	PRZESZKÓD	
Seniorzy	 Grand	Prix	145	cm	

Młodzi	Jeźdźcy	 140	cm	
Juniorzy	 135	cm	
Dzieci	I	 125	cm	
OPEN	 125	cm	

	
9. Minimalna	pula	nagród	konkursów	kwalifikacyjnych	

	
KATEGORIA	 PULA	NAGRÓD	
Seniorzy	 13.000	zł	

Młodzi	Jeźdźcy	 5.000	zł	
Juniorzy	 5.000	zł	
Dzieci	I	 Nagrody	rzeczowe	
OPEN	 2.000	zł	

	
III. ZAWODY	FINAŁOWE	
	
1. Pula	nagród	zawodów	finałowych	będzie	wynosić	co	najmniej	130.000	zł.	
2. Do	 zawodów	 finałowych	 kwalifikuje	 się	 30	 zawodników	 każdej	 kategorii	 na	 podstawie	

prowadzonej	klasyfikacji	HPP.	



3. Po	 zakończeniu	 zawodów	 kwalifikacyjnych	 punkty	 bonifikacyjne	 zostaną	 przeliczone	 na	
punkty	karne	według	następującego	przelicznika:	
• zwycięzca	0	pkt.	karnych	
• drugi	0,25	pkt.	karnego	
• trzeci	0,50	pkt.	karnego	
• czwarty	0,75	pkt.	karnego	
• piąty	1	pkt.	karny	
• itd.	

	
4. Konkursy	 półfinałowe	 odbędą	 się	 na	 zasadach	 konkursu	 zwykłego	 (art.	 238.2.1).	 Do	

klasyfikacji	HPP	do	dorobku	zgromadzonego	po	zawodach	kwalifikacyjnych	będą	doliczane	
punkty	 karne	 z	półfinałów.	Każdy	 zawodnik	w	konkursie	półfinałowym	może	wystartować	
na	 dwóch	 koniach.	Do	 klasyfikacji	HPP	będzie	 brany	pod	uwagę	 lepszy	wynik	 uzyskany	w	
konkursie.	Natomiast	nagrody	finansowe	zostaną	podzielone	zgodnie	z	wynikami	konkursu.	

	
5. Warunki	techniczne	dla	poszczególnych	kategorii	podczas	konkursów	półfinałowych	

	
KATEGORIA	 WYSOKOŚĆ	PRZESZKÓD	
Seniorzy	 145	cm	

Młodzi	Jeźdźcy	 140	cm	
Juniorzy	 135	cm	
Dzieci	I	 125	cm	
OPEN	 125	cm	

	
6. Minimalna	pula	nagród	konkursów	półfinałowych	

	
KATEGORIA	 PULA	NAGRÓD	
Seniorzy	 6.000	zł	

Młodzi	Jeźdźcy	 3.500	zł	
Juniorzy	 3.500	zł	
Dzieci	I	 Nagrody	rzeczowe	
OPEN	 2.000	zł	

	
7. Finał	 zostanie	 rozegrany	 ostatniego	 dnia	 zawodów	 finałowych.	 Do	 finału	może	 przystąpić	

najlepszych	 20	 zawodników	 wg	 rankingu	 utworzonego	 na	 podstawie	 zebranych	 i	
przeliczonych	punktów	z	zawodów	kwalifikacyjnych	oraz	konkursów	półfinałowych.	

8. W	finale	każdy	zawodnik	ma	prawo	startu	na	jednym	dowolnie	wybranym	koniu,	który	brał	
udział	w	kwalifikacjach	bądź	w	konkursach	półfinałowych.			

9. Finał	będzie	rozgrywany	jako	konkurs	dwunawrotowy	dokładności	(art.	273.3.2).	
10. Kolejność	startu	w	finale	(taka	sama	kolejność	w	I	i	II	nawrocie	konkursu)	będzie	odwrotna	

do	 zajmowanych	 miejsc	 wg	 rankingu	 zgromadzonych	 punktów	 bonifikacyjnych	 przed	
finałem.	

11. Na	 wynik	 końcowy	 HPP	 będzie	 się	 składała	 suma	 punktów	 karnych	 zgromadzonych	 po	
zawodach	 kwalifikacyjnych	 (zgodnie	 z	 punktem	 III.3)	 oraz	 punktów	 karnych	 z	 konkursów	
półfinałowych	 oraz	 finału.	 W	 przypadku	 równej	 ilości	 punktów	 karnych	 na	 miejscach	
medalowych	 o	 zajętych	 miejscach	 decyduje	 rozgrywka	 przeprowadzona	 na	 zasadzie	
konkursu	 zwykłego.	 O	 kolejnych	 miejscach	 decyduje	 ilość	 punktów,	 w	 przypadku	 równej	
ilości	punktów	zawodnicy	zostaną	sklasyfikowani	ex	aequo.	

12. Zawodnicy,	którzy	zostaną	sklasyfikowani	na	miejscach	1-3	poza	nagrodami	finansowymi	(w	
przypadku	Dzieci	nagrodami	rzeczowymi)	otrzymają	medale,	puchary,	szarfy	oraz	derki.	



Medale,	puchary,	szarfy	oraz	rozety	dla	koni	za	miejsca	1-3	zapewnia	PZJ.	Derki	oraz	rozety	
dla	koni	za	pozostałe	miejsca	zapewnia	organizator.	

	
13. Warunki	techniczne	dla	poszczególnych	kategorii	podczas	finału	
	

KATEGORIA	 WYSOKOŚĆ	PRZESZKÓD	
Seniorzy	 145/150	cm	

Młodzi	Jeźdźcy	 140/145	cm	
Juniorzy	 135/140	cm	
Dzieci	I	 125/130	cm	
OPEN	 125/125	cm	

	
14. Minimalna	pula	nagród	–	FINAŁ	
	

KATEGORIA	 PULA	NAGRÓD	
Seniorzy	 50.000	zł	

Młodzi	Jeźdźcy	 20.000	zł	
Juniorzy	 20.000	zł	
Dzieci	I	 Nagrody	rzeczowe	
OPEN	 10.000	zł	

	


