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Vital Horse Jumping Cup 2016 

Regulamin 
 

 

1. Cykl rozgrywek przeznaczony jest dla zawodników startujących amatorsko, którzy nie 

posiadają wyższej niż wstępna licencja PZJ w dyscyplinie skoków przez przeszkody. 

2. Konkursy zaliczane do Vital Horse Jumping Cup 2016 odbywają się podczas zawodów 

towarzyskich w następujących terminach: 

a. 28-29 maja 2016 – Ośrodek Jeździecki Arkadia w Wielkiej Lipie I kwalifikacja, 

b. 18-19 czerwca 2016 - Ośrodek Jeździecki Arkadia w Wielkiej Lipie II kwalifikacja, 

c. 10 lipca 2016 – Machnice – III kwalifikacja, 

d. 7 sierpnia 2016 – Machnice – IV kwalifikacja (do potwierdzenia), 

e. 3-4 września 2016 – Ośrodek Jeździecki Arkadia w Wielkiej Lipie – FINAŁ. 

3. Konkursy kwalifikacyjne odbywają się w klasie mini LL – (wysokość przeszkód 65-80 cm.), 

rozgrywanych na zasadzie konkursu zwykłego lub dwufazowego. 

4. W finale wysokość przeszkód wynosić będzie 85 – 90 cm. 

5. W każdym konkursie zawodnik ma prawo startu na dwóch koniach. Do klasyfikacji 

pucharowej liczony jest jeden, najlepszy wynik zawodnika z każdego dnia zawodów. 

Pozostałe jego wyniki nie są liczone, a miejsce jest blokowane. 

6. O klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych w konkursach 

kwalifikacyjnych i w finale. W przypadku równej ilości punktów o wyniku decyduje lepsze 

miejsce w konkursie finałowym.  

7. Do punktacji końcowej zaliczanych jest 5 najlepszych wyników z zawodów kwalifikacyjnych 

plus finał. 

8. Zawodnik ma prawo startu w finale na jednym koniu, na którym przynajmniej raz ukończył 

konkurs podczas zawodów kwalifikacyjnych. Zawodnik, który nie skorzystał z prawa startu 

w finale, nie jest brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej Vital Horse Jumping Cup. 



  

tel. +48 606 914 528                       http://vital-horse.pl  

 

 

 

9. Punkty bonifikacyjne przyznawane są według tabeli: 

Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Kwalifikacje 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

Finał 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 

Premia za bezbłędny przejazd 10 

 

10. Aktualna klasyfikacja wraz z regulaminem Vital Horse Jumping Cup dostępne będą na 

stronie www.vital-horse.pl 

11. W sprawach nieuregulowanych i spornych decyzje podejmuje sędzia główny zawodów.  

 

Zapraszamy do współzawodnictwa i życzymy udanych startów! 

Firma Vital Horse  

http://www.vital-horse.pl/

