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Regulamin Halowego Pucharu Polski (HPP) w skokach przez przeszkody  
(na sezon 2016/2017) 

 
& 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem cyklu Halowego Pucharu Polski (dalej HPP) jest Polski Związek 

Jeździecki. 
2. W cyklu zawodów HPP mogą brać udział zawodnicy polscy i zaproszeni (zgodnie 

regulaminem PZJ) zawodnicy zagraniczni. Zawodnicy zagraniczni nie mają prawa do 
medali HPP. W przypadku sklasyfikowania zawodników zagranicznych w pierwszej 
trójce HPP medale przyznawane są następnym w kolejności Polakom. 

3. Definicje: 
3.1 Konkurs kwalifikacyjny HPP – każdy z 4-6 konkursów zaliczany do klasyfikacji 
HPP rozegrany podczas zawodów ogólnopolskich kategorii ZO lub CSN z pulą 
nagród co najmniej 40 000 PLN.  

3.2 Finał HPP – ostatnie zawody z cyklu podczas, których rozgrywany jest półfinał 
oraz konkurs finałowy. 

3.3 Klasyfikacja HPP przed zawodami finałowymi – ranking zawodników po 4-6 
konkursach kwalifikacyjnych.  

3.4 Klasyfikacja HPP przed konkursem finałowym – ranking zawodników po 4-6 
konkursach kwalifikacyjnych i konkursie półfinałowym HPP. 

3.5 Klasyfikacja końcowa HPP – ranking zawodników w każdej kategorii po 
konkursie finałowym. 

3.6 Organizatorzy konkursów – podmioty organizujące zawody ogólnopolskie (ZO, 
CSN), podczas których rozgrywane są konkursy kwalifikacyjne HPP oraz organizator 
zawodów finałowych HPP. Organizatorzy konkursów poprzez opłatę za prawo do 
organizacji HPP biorą udział w tworzeniu budżetu HPP. 

3.7 Koordynator HPP – firma/osoba powołana przez Polski Związek Jeździecki do 
zarządzania organizacją i marketingiem Halowego Pucharu Polski. 

4. Kategorie:  
4.1 Seniorzy  
4.2 Młodzi Jeźdźcy (przynależność do kategorii wiekowej wynika z daty zakończenia 
cyklu),  

4.3 Juniorzy  (przynależność do kategorii wiekowej wynika z daty zakończenia cyklu). 
W przypadku gdy junior chce wystartować w kwalifikacji w kategorii młodych 
jeźdźców musi to zgłosić komisji sędziowskiej najpóźniej  na dwie godziny przed 
rozpoczęciem konkursu. 

4.4 W Halowym Pucharze Polski Junior od 16 roku życia może startować w trzech 
kategoriach (Junior, Młody Jeździec, Senior), a Młody Jeździec w dwóch kategoriach 
(Młody Jeździec, Senior). Wykluczone jest łączenie tych kategorii z kategorią Open.  

4.5 OPEN – kategoria otwarta dla wszystkich zawodników, którzy w danym sezonie 
nie startują w kategorii  juniorów lub młodych jeźdźców lub seniorów. Wymagana co 
najmniej III licencja w skokach. Z kategorii wyłączeni są zawodnicy, którzy w swojej 
karierze w ostatnich 3 latach (to jest od roku 2013 włącznie) startowali w 
Mistrzostwach Polski w kategorii Młodych Jeźdźców i Seniorów oraz zawodnicy 
posiadający aktualnie pierwszą lub wyższą klasę sportową.  

5. Liczba zawodów: 4-6 konkursów kwalifikacyjnych w każdej kategorii plus zawody 
finałowe. Liczbę zawodów kwalifikacyjnych w danym sezonie określa kalendarz HPP. 

6. W wyjątkowych przypadkach można odwołać jedne z zaplanowanych na dany sezon 
zawodów kwalifikacyjnych.  

7. Konkursy kwalifikacyjne HPP w kategorii Seniorów, Młodych Jeźdźców i Juniorów 
rozgrywane są ostatniego dnia zawodów. Dopuszcza się rozegranie kategorii OPEN          
w drugi dzień zawodów. 
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& 2 Konkursy kwalifikacyjne 
 
1. Konkursem kwalifikacyjnym do HPP w kategorii seniorów jest konkurs Grand Prix według 

zasad art. 238.2.2. podczas ZO, CSN wpisany do kalendarza HPP. W konkursie 
kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. Do klasyfikacji HPP 
liczy się wynik konia wskazanego przez zawodnika najpóźniej na dwie godziny przed 
rozpoczęciem konkursu lepszego konia w konkursie. Konie nieliczące się do HPP 
ustawiane są na początku listy startowej. 

2. Konkursem kwalifikacyjnym do HPP kategorii juniorów i młodych jeźdźców jest wspólny 
konkurs według art. 238.2.2 o formule dwuczęściowej – część pierwsza dla juniorów i 
część druga dla młodych jeźdźców, z różnicą wysokości pomiędzy częściami w 
przebiegu podstawowym i rozgrywce o 5 cm - rozgrywany podczas ZO lub CSN. W 
konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch koniach dla każdej 
z kategorii. Do klasyfikacji HPP liczy się wynik konia wskazanego przez zawodnika 
najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem konkursu lepszego konia konia w 
konkursie. Wyniki konkursu i podział nagród jest wspólny dla obu kategorii. Do rankingu 
HPP miejsca ustalane są oddzielnie dla kategorii juniorów i młodych jeźdźców. 

3. Konkursami kwalifikacyjnymi kategorii OPEN są konkursy według art. 238.2.2 
rozgrywane podczas zawodów zaliczanych do HPP. W konkursie kwalifikacyjnym każdy 
zawodnik może startować na dwóch koniach. Do klasyfikacji HPP OPEN liczy się wynik 
konia wskazanego przez zawodnika najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem 
konkursu lepszego konia w konkursie. Konie nieliczące się do HPP ustawiane są na 
początku listy startowej. 

4. Starty w konkursach kwalifikacyjnych HPP odbywają się bez kwalifikacji.  
5. Kolejność startu. W konkursach kwalifikacyjnych zawodnicy startują w kolejności 

ustalonej w drodze losowania. W kolejnych pierwsza dziesiątka rankingu HPP startuje w 
odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc w HPP, pozostali w kolejności ustalonej w 
drodze losowania.  

6. Punktacja – według kolejności zawodników w konkursie. Gorsze wyniki na drugich 
koniach są odrzucane. 

Miejsce	   1.	   2.	   3.	   4.	   5.	   6.	   7.	   8.	   9.	   10.	   11.	   12.	   13.	   14.	   15.	   16.	  
Punkty	   20	   17	   15	   13	   12	   11	   10	   9	   8	   7	   6	   5	   4	   3	   2	   1	  

 
 

& 3. Zawody finałowe 
 

1. Klasyfikacja zawodników przed zawodami finałowymi tworzona jest na podstawie 
rozegranych konkursów kwalifikacyjnych. Każdemu zawodnikowi liczą się trzy (w 
przypadku 5 lub 6 zawodów kwalifikacyjnych) lub dwa (w przypadku 3 lub 4 zawodów 
kwalifikacyjnych) najlepsze starty. 

2. W zawodach finałowych może wziąć udział każdy, kto w dotychczasowym rankingu 
zdobył co najmniej 1 punkt bonifikacyjny. W zawodach finałowych każdy zawodnik może 
startować na dwóch koniach. W ostatnim dniu (konkurs finałowy) każdy zawodnik może 
startować tylko na jednym koniu. 

3. Program zawodów i zasady klasyfikacji.  
3.8 Konkurs wstępny/treningowy (zasady określają propozycje zawodów, może mieć 

charakter konkursu otwartego). 
3.9 Konkurs półfinałowy rozgrywany według art. 238.2.2. Zasady rozgrywania jak w & 2 

podpunkty 1 (każdy zawodnik może startować dwóch koniach, ale liczy się wynik 
wskazanego najpóźniej na dwie godziny przed konkursem liczy się wynik lepszego 
konia w konkursie). Punkty bonifikacyjne jak w pkt. & 2 punkt 4 z mnożnikiem 1,5. 
Kategorie juniorów i młodych jeźdźców mają oddzielne konkursy. 

3.10  Po konkursie półfinałowym tworzony jest ranking przed finałem, w którym wszystkim 
zawodnikom do punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych dodaje się 
punkty bonifikacyjne zdobyte w konkursie półfinałowym. Punkty bonifikacyjne 
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przeliczane są na punkty karne według następującego klucza. Lider ma 0 punktów 
karnych. Punkty dla kolejnych zawodników wynikają z różnicy w liczbie punktów 
zdobytych w stosunku do punktów lidera mnożonej razy 0,25.  

3.11  Konkurs finałowy rozgrywany jako dwunawrotowy dokładności art. 273.3.2.  
3.12  Każdy zawodnik startuje w konkursie finałowym na jednym koniu.  
3.13  W pierwszym nawrocie finału startuje 30 najlepszych zawodników w każdej kategorii 

oraz wszyscy, którzy mają taką samą liczbę punktów jak zawodnik na 30. miejscu w 
rankingu. Kolejność startu odwrotna do zajmowanych miejsc po półfinale. 

3.14  W drugim nawrocie finału startuje 15 najlepszych zawodników po pierwszym 
nawrocie w każdej kategorii oraz wszyscy, którzy mają taką samą liczbę punktów jak 
zawodnik na 15. miejscu w rankingu. Kolejność startu odwrotna do zajmowanych 
miejsc po pierwszym nawrocie finału. 

3.15  O klasyfikacji końcowej HPP decyduje suma punktów karnych z rankingu przed 
finałem i punktów karnych z konkursu finałowego. 

3.16  W przypadku równych wyników w pierwszej trójce i na pozycjach medalowych po 
drugim nawrocie finału należy przeprowadzić rozgrywkę na zasadzie konkursu 
zwykłego. 

 
 

& 4 Parametry konkursów 
 

	   Seniorzy	   M. Jeźdźcy Juniorzy	   OPEN	  
	   Konkursy kwalifikacyjne i konkurs półfinałowy	  
Wysokość 
przeszkód	  

145	   140	   135	   125	  

Rodzaj konkursu	   238.2.2	   238.2.2	   238.2.2	   238.2.2	  
Tempo	   350 m/min	   325 m/min	   325 m/min	   325 m/min	  
	   Konkurs finałowy (pierwszy/drugi nawrót)	  
Wysokość 
przeszkód	  

145/150	   140/145	   135/140	   125/125	  

Rodzaj konkursu	   273.3.2 (2.2.) 
(3.2)	  

273.3.2 (2.2.)  
(3.2)	  

273.3.2 (2.2.) 
(3.2)	  

273.3.2 (2.2.) 
(3.2)	  

Tempo	   350 m/min	   350 m/min	   350 m/min	   325 m/min	  
 
 

& 5. Organizacja i finansowanie 
 

1. Organizatorzy zawodów – po podpisaniu umowy z PZJ, zobowiązani są do 
przeprowadzenia i sfinansowania zawodów kwalifikacyjnych lub finałowych zgodnie z 
wymogami wyznaczonymi przez PZJ. Ustalone przez PZJ opłaty od organizatorów 
tworzą część puli nagród za klasyfikacje końcową HPP. 

2. PZJ zobowiązany jest do  zapewnienia nagród honorowych i finansowych dla 
najlepszych zawodników klasyfikacji końcowej HPP. 

3. Pula nagród za klasyfikację łączną zostanie podana przez PZJ w osobnym komunikacie 
po podpisaniu umów z organizatorami kwalifikacji i potencjalnymi sponsorami. 

 
 

 
 
 

& 6. Nagrody i podział 
 
1. Nagrody honorowe. Zawodnicy, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji 

końcowej HPP otrzymują medale, puchary. 
2. Nagrody finansowe (minimalne pule). 
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Konkursy kwalifikacyjne i zapewniają organizatorzy zawodów  
(podział spójny dla wszystkich zawodów z cyklu HPP) 

	  

Seniorzy	   M. Jeźdźcy	   Juniorzy	   OPEN 
15 000 zł	   razem 5 000 zł	   2 000 zł 

Konkurs półfinałowy - zapewnia organizator zawodów 	  

Seniorzy	   M. Jeźdźcy	   Juniorzy	   OPEN 
15 000 zł	   3 000 zł	   3 000 zł	   2 000 zł 

Klasyfikacja łączna* –  Podział pomiędzy kategorie wiekowe  dla 10 najlepszych w danej 
kategorii	  

Seniorzy	   M. Jeźdźcy	   Juniorzy	   OPEN	  
50% puli 	   20% puli	   20% puli	   10% puli	  

 
*Podział nagród za klasyfikację łączną odbywa się według następującego klucza: 
miejsce	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
% puli	   30%	   20%	   15%	   10%	   8%	   5%	   4%	   4%	   2%	   2%	  
 
 
 

& 7. Pozostałe 
 

W sprawach nierozstrzygniętych decyzje podejmuje Polski Związek Jeździecki. 
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Zatwierdzone przez Polski Związek Jeździecki 
Warszawa, dnia. 29.09.2016  
Uchwała Zarzadu nr U/1109/12/E/2016 


