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ZASADY PUNKTACJI PUCHARU 

DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO  
w Skokach Przez Przeszkody  

2010r. 
 

 
 
 
 
1. Puchar rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych: 

a. Seniorów,  
b. Juniorów,  
c. Nadziei Jeździeckich (zawodników do lat 15),  
d. Kucy. 

2. Punkty Pucharu w kategorii Seniorów liczone są od klasy N, Juniorów – od klasy L, 
Zawodników do lat 15 od klasy LL, Kucy od klasy LL. 

3. Dodatkowo premiowane są przejazdy bezbłędne w fazie podstawowej lub bez błędów  
w parkurze i do 3,5 punku karnego w konkursach z oceną stylu, niezależnie od zajętego 
miejsca. W konkursach dwunawrotowych każdy nawrót premiowany jest osobno. 

4. We wszystkich konkursach pucharowych liczony jest najlepszy wynik zawodnika. 
Pozostałe jego wyniki nie są liczone i miejsce jest blokowane. 

5. W konkursach z oceną stylu, w przypadku przejazdów podwójnych, liczy się lepszy 
przejazd. 

6. W Mistrzostwach Dolnego Śląska liczone są punkty za wyniki końcowe  
w poszczególnych kategoriach wiekowych, pomnożone x 1,5. Ponadto doliczamy punkty 
za zerowe przejazdy lub do 3,5 punktu karnego w konkursach z oceną stylu, w każdym 
konkursie mistrzowskim. 

7. Do punktacji końcowej zaliczanych jest sześć najlepszych wyników z określonych imprez 
(liczone są najlepsze wyniki całej imprezy, nie z poszczególnych konkursów) plus finał. 

8. W przypadku zawodów dwudniowych, w propozycjach określone są konkursy zaliczane 
do Pucharu DZJ. 

9. Klasyfikacja końcowa Pucharu dotyczy jeźdźców, koni oraz klubów. 
10. W Finale Pucharu do punktów zdobytych przez zawodników w poszczególnych 

kategoriach wiekowych w trakcie eliminacji doliczamy punkty za konkursy finałowe 
pomnożone x 2. 

11.  O zwycięstwie w klasyfikacji końcowej Pucharu DZJ 2010 decyduje największa liczba 
zdobytych punktów podczas całej edycji Pucharu, a w przypadku równej ilości punktów – 
krótszy czas przebiegu rozgrywki w Finale. 

12. W Finale jeźdźcy startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc po 
eliminacjach. 

13. Zawodnik ma prawo startu w finale na jednym koniu, na którym przynajmniej raz 
ukończył konkurs, podczas zawodów zaliczanych do punktacji Pucharu. 

14. Zawodnik, który nie skorzystał z prawa startu w Finale, nie jest brany pod uwagę 
w klasyfikacji końcowej Pucharu DZJ. 

15. Komisja skoków dysponuje dwoma miejscami rezerwowymi do finału w każdej kategorii 
wiekowej, które może wykorzystać w uzasadnionych sytuacjach. Zawodnicy korzystający 
z miejsc rezerwowych, startują z największym bagażem punktów karnych wg Tabeli nr II. 

16. Istnieje możliwość startu zawodników do lat 15 jednocześnie w kategorii nadziei 
jeździeckich i kuców.  

17. Do klasyfikacji końcowej w kategorii „Najlepszy Koń” sumowane są punkty uzyskane 
przez konia w eliminacjach oraz punkty uzyskane w Finale pomnożone x 2 zgodnie 
z tabelą nr I. 
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18. Rodzaje konkursów zaliczanych do punktacji pucharowej:  

a. dokładności,  

b. zwykły,  

c. dwufazowy,  

d. dwunawrotowy, 

e. o wzrastającym stopniu trudności, 

f. szybkości (muszą być zaznaczone bezbłędne przejazdy),  

g. z oceną stylu jeźdźca - z wynikiem do 3,5 punktu karnego. 
19. Puchar DZJ obejmuje tylko zawodników, konie oraz kluby zarejestrowane  

w Dolnośląskim Związku Jeździeckim. Jeźdźcy, konie i kluby z innych OZJ nie są 
uwzględniane w klasyfikacji pucharowej. 

20. W konkursach pucharowych w 2010r. opłata organizacyjna nie może być wyższa niż 45 zł 
od startu. 

21. Ewentualne sytuacje sporne rozstrzyga komisja skoków DZJ. 
 
Tabela punktów nr I: 
 
Mnożnik 0,25 0,5 1 2 3 4 2,5 3,5 
Klasa LL L P N C CC1 N/C C/CC1 
Miejsce       dwunawrotowy 
1 2,50 5,0 10 20 30 40 25,0 35,0 
2 2,25 4,5 9 18 27 36 22,5 31,5 
3 2,00 4,0 8 16 24 32 20,0 28,0 
4 1,75 3,5 7 14 21 28 17,5 24,5 
5 1,50 3,0 6 12 18 24 15,0 21,0 
6 1,25 2,5 5 10 15 20 12,5 17,5 
7 1,00 2,0 4 8 12 16 10,0 15,0 
8 0,75 1,5 3 6 9 12 7,5 10,5 
9 0,50 1,0 2 4 6 8 5,0 7,0 
10 0,25 0,5 1 2 3 4 2,5 3,5 
Premia  1,25 2,5 5 10 15 20 12,5 17,5 
 
 
Partnerzy Pucharu DZJ 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Wiceprezes DZJ 

         Piotr Krysmann  


