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REGULAMIN

ZABAJKA CUP 2018
w kategoriach OPEN65 i OPEN 85

ORGANIZATOR ZAWODÓW:  LKJ  ZABAJKA

I. TERMINARZ ZAWODÓW
Cykl  „ZABAJKA  CUP  2018”  to  8  konkursów,  rozgrywanych  w  trakcie  3  zawodów  eliminacyjnych  
oraz zawodów finałowych. Cykl „ZABAJKA CUP” rozgrywany jest w 2 KATEGORIACH: OPEN 65 i OPEN 85. 

Tabela 1. Terminarz zawodów
23-24.06.2018 B - Skoki ZT + ZR I eliminacja  Zabajka  CUP
14-15.07.2018 B - Skoki ZT + ZR II eliminacja Zabajka CUP
4-5.08.2018 B - Skoki ZT + ZR III eliminacja Zabajka CUP
8-9.09.2018 B - Skoki ZT + ZR FINAŁ ZABAJKA CUP

Organizator ma prawo przenieść zawody cyklu na inny termin. W przypadku gdyby przeniesienie było niemożliwe,
a zawody odwołane, pomniejszona będzie ilość konkursów eliminacyjnych branych do klasyfikacji ogólnej.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA oraz NAGRODY



1. ZABAJKA CUP – oznacza,  że  mogą startować w nim zawodnicy  niezrzeszeni,  zrzeszeni  w dowolnym
wojewódzkim związku jeździeckim oraz zaproszeni goście z zagranicy z prawem do nagród i tytułów.

2. Kategorie OPEN 65 i OPEN 85 otwarte dla zawodników – amatorów bez względu na wiek. Minimalny
warunek  –  brak wcześniejszego posiadania  II  i  wyższej  licencji  w skokach.  Zawodnicy  mogą  zbierać
punkty  tylko  w jednej  kategorii;  wybierają  ją  przed pierwszym startem w zawodach eliminacyjnych.
Dopuszcza  się  jednokrotną  zmianę  kategorii,  lecz  jedynie  z  wyższej  na  niższą.  Starty  w  pozostałych
kategoriach nie będą brane pod uwagę do klasyfikacji.  Wymagane są tylko badania sportowe, zgoda
rodziców (dla osób niepełnoletnich), ubezpieczenie NW .

TABELA 2. KONKURSY ELIMINACYJNE: II, IV, VI

Warunki 
uczestnictwa

Konkursy 
eliminacyjne

I II III IV V

OPEN 65 Bez licencji
Z licencją B3

65cm Nagrody rzeczowe

OPEN 85 Bez licencji
Z licencją B3

85cm Nagrody rzeczowe

TABELA 3. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Warunki 
uczestnictwa

Konkursy 
finałowe

I II III IV V

OPEN 65 Bez licencji
Z licencją B3

70cm Nagrody rzeczowe

OPEN 85 Bez licencji
Z licencją B3

90cm Nagrody rzeczowe

III. ZASADY 

KONKURSY
1. Na każdych zawodach eliminacyjnych są dwa konkursy eliminacyjne w każdej kategorii: jeden w sobotę,

drugi w niedzielę; konkurs w niedzielę jest premiowany nagrodami rzeczowymi.

KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW
2. Każdy zawodnik zbiera punkty tylko w jednej wybranej przez siebie kategorii, dla której spełnia warunki

uczestnictwa. Wyboru kategorii należy dokonać poprzez pisemną deklarację na zawodach, na których
zawodnik zaczyna starty w „ZABAJKA CUP”.    Do klasyfikacji końcowej będą liczeni jeźdźcy startujący  
w  konkursie  półfinałowym  i  finałowym,  którzy  zdobyli  przynajmniej  1  punkt  bonifikacyjny
w  swojej  kategorii.  W  zawodach  finałowych  każdy  zawodnik  będzie  klasyfikowany  tylko  w  jednej
zadeklarowanej przez siebie kategorii.

3. Organizator dopuszcza jednokrotną zmianę wybranej przez zawodnika kategorii. Dopuszcza się jedynie
zmianę kategorii  z  wyższej  na  niższą.  Zmiana kategorii  skutkuje  rezygnacją  z  uzyskanych  dotychczas
punktów bonifikacyjnych w kategorii wyższej i rozpoczęcie startów w niższej kategorii z zerowym stanem
punktów. Zmiana kategorii może nastąpić już po pierwszym konkursie eliminacyjnym. Zmiana kategorii
przez zawodnika wiąże się ze stratą uzyskanych przez niego punktów, natomiast nie wpływa na stan
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punktów  zdobytych  dotychczas  przez  pozostałych  zawodników  w  pierwotnej  kategorii.  Zawodnicy
sklasyfikowani niżej od zawodnika rezygnującego z kategorii  awansują w klasyfikacji,  lecz bez zmiany
sumy punktów.

4. Punkty zdobywa zawodnik (nie para koń-jeździec). W przypadku startu w konkursie na więcej niż jednym
koniu liczy się lepszy wynik zawodnika, w przypadku dwukrotnego startu na tym samym koniu w tym
samym konkursie do klasyfikacji brany jest po uwagę pierwszy przejazd.

5. Punkty przyznawane są dla pierwszych 16 zawodników danego konkursu według tabeli 4.

TABELA 4. PRZYZNAWANE PUNKTY

Miejsc
e

I II III IV V VI VI
I

VII
I

IX X XI XII XII
I

XIV XV XVI

Punkty 20 17 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Punkty przyznawane w półfinale i finale

Miejsce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XI
V

XV XVI

Punkty
30 25,5 22,

5
21 19,

5
18 15 13,5 12 10,5 9 7,

5
6 4,5 3 1,5

6. Do klasyfikacji końcowej liczone będą wyniki ztrzech konkursów eliminacyjnych i z zawodów finałowych.
Z zawodów finałowych (półfinały i finały) punkty przyznawane będą z mnożnikiem 1,5 tylko w ramach
jednej kategorii.

7. Klasyfikacja zawodników przed zawodami finałowymi tworzona jest na podstawie zdobytych punktów
bonifikacyjnych. Każdemu zawodnikowi liczą się trzy najlepsze starty z kwalifikacji,  z uwzględnieniem
punktu 4.

8. W zawodach finałowych może wziąć udział każdy, kto w dotychczasowym rankingu zdobył co najmniej 1
punkt bonifikacyjny.  W półfinale każdy zawodnik  może startować na dwóch koniach.  We wszystkich
konkursach  zawodów  finałowych  jeden  koń  może  startować  tylko  pod  jednym  zawodnikiem.
W konkursie  finałowym  każdy  zawodnik  może  startować  tylko  na  jednym  koniu.  Warunkiem  startu
w finale jest start w konkursie półfinałowym .

9. W pierwszym i  drugim nawrocie  finału  startuje  16 najlepszych zawodników w każdej  kategorii  oraz
wszyscy, którzy mają taką samą liczbę punktów jak zawodnik na 16. miejscuw rankingu. Kolejność startu
w II nawrocie finału odwrotna do kolejności zajmowanych miejsc po I nawrocie.

10. Przy  jednakowej  sumie  punktów  bonifikacyjnych  w  klasyfikacji  końcowej  o  zajmowanym  miejscu
decyduje  wynik uzyskany w konkursie finałowym. W przypadku nie ukończenia pierwszego nawrotu
konkursu finałowego zawodnik nie jest klasyfikowany.
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Tabela 5. SZCZEGÓŁY KONKURSÓW

 OPEN 65 OPEN 85

KONKURSY KWALIFIKACYJNE I KONKURS PÓŁFINAŁOWY

KLASA KONKURSU 65 85

RODZAJ KONKURSU 238.2.2 z natychmiastową 
rozgrywką

238.2.2 z natychmiastową 
rozgrywką

TEMPO 325 m/min 325 m/min

ILOŚĆ 
PRZESZKÓD/SKOKÓW

8-9/9-11 8-9/9-11

 KONKURS FINAŁOWY (PIERWSZY I DRUGI NAWRÓT)

WYSOKOŚĆ 
PRZESZKÓD

70 90

RODZAJ KONKURSU 273.3.3.2.4.4.3. 
dokładności/zwykły bez 
rozgrywki

273.3.3.2.4.4.3. 
dokładności/zwykły bez 
rozgrywki

TEMPO 325 m/min 325 m/min

ILOŚĆ 
PRZESZKÓD/SKOKÓW

10/11, 8/9 10/11, 8/9

REGULAMIN OPRACOWANO NA PODSTAWIE REGULAMINU HPP 2008-2012. DZIĘKUJEMY TARANT EVENTS

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Polski  Związek  Jeździecki  prosi  wszystkie  osoby  zaangażowane  w  jakikolwiek  sposób  w  sporty  konne,  
oprzestrzeganie  poniżej  przedstawionego kodeksu  oraz  zasady,  że  dobro  konia  jest  najważniejsze.  Dobro  konia
musibyć  zawsze  i  wszędzie  uwzględniane  w  sportach  konnych  i  nie  może  być  podporządkowane
współzawodnictwusportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

1. Na wszystkich etapach treningu i  przygotowań konia  do startu  w zawodach,  dobro konia  musi  stać
ponadwszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku,
kucia itransportu.

2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi
sięto także do podawania leków, środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru
konia lubciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania przemocy.

3. Zawody  nie  mogą  zagrażać  dobru  konia.  Wymaga  to  zwrócenia  szczególnej  uwagi  na  teren
zawodów,powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i  ich bezpieczeństwo także
podczas podróżypowrotnej z zawodów.

4. Należy  dołożyć  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  koniom  staranną  opiekę  po  zakończeniu  zawodów,  
a  takżehumanitarne  traktowanie  po  zakończeniu  kariery  sportowej.  Dotyczy  to  właściwej  opieki
weterynaryjnejobrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej  wiedzy
orazumiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

PREZES LKJ „ZABAJKA"
Roman Oręziak
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