
Regulamin rozgrywek  

Halowego Pucharu Stubna  2015/16 

1. Rozgrywki przeznaczone są dla zawodników, którzy deklarują amatorstwo, nie mają wyższej 

niż III licencji PZJ w skokach przez przeszkody.  

2.  Na cykl rozrywek składają się 4 konkursy rozgrywane podczas zawodów towarzyskich w 

sezonie halowym 2015/16 w Stadninie Koni Stubno  według kalendarza:  

a. 22 listopada  2015 r. – I kwalifikacja  

b. marzec  2016 (data do ustalenia)– II kwalifikacja  

c. marzec 2016 (data do ustalenia) – III kwalifikacja +finał  

Daty II, III kwalifikacji i finału zostaną ustalone do 30 grudnia 2015 i ogłoszone na 

http://stadninakonistubno.pl/zawody/. 

 Propozycje poszczególnych zawodów dostępne są na http://stadninakonistubno.pl/zawody/ 

Konkursami  kwalifikacyjnymi do Halowego Pucharu Stubna są konkursy dwufazowe  w klasie 

LL-80 wg zasad artykułu 274.5.3 przepisów PZJ. Konkurs finałowy rozgrywany na zasadach 

konkursu dokładności z rozgrywką(238.1.2.) o wysokości przeszkód 90 cm.  

3. W każdym konkursie zawodnik ma prawo do startu na dwóch koniach, ale do klasyfikacji 

rozgrywek liczy się jeden lepszy wynik (drugie wyniki są usuwane i tworzony jest ranking do 

rozgrywek). O klasyfikacji końcowej rozgrywek decyduje suma punktów bonifikacyjnych 

uzyskanych w dwóch konkursach kwalifikacyjnych (w przypadku trzech startów liczą się dwa 

najlepsze wyniki) i w finale. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje lepsze 

miejsce w konkursie finałowym. Tabela rozgrywek zamieszczana będzie na bieżąco na 

http://stadninakonistubno.pl/zawody/ .  

4.  Punkty bonifikacyjne przyznawane są według następującej tabeli: 

Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Kwalifikacje 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Finał 40 34 30 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

5. Nagrody:  W każdym konkursie pierwsza trójka otrzymuje nagrody honorowe , a zwycięski 

koń derkę paradną. Za klasyfikację łączną pierwsza trójka otrzymuje nagrody honorowe i 

rzeczowe a zwycięski koń derkę paradną. 7. W sprawach nieuregulowanych i spornych 

decyzje podejmuje sędzia główny zawodów.  

Zapraszamy do sportowej rywalizacji i dobrej zabawy  

Ola i Michał Weresińscy  
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