
  
PROPOZYCJE 

 

 
VI Eliminacje Halowego Pucharu Warmii i Mazur  

DĄBRÓWKA MAŁA  
 
1. Organizator: JKS „U Robsonów” 
2. Termin zawodów: 17-18 marca 2012 r. 
3. Miejsce: hipodrom na terenie JKS „U Robsonów” 
4. Warunki techniczne:         Plac konkursowy hala  – piasek  

                                           hala rozprężalnia  50x60 – piasek 
5. Komisja sędziowska: Sędzia główny     – Antoni Pacyński 

                                   Członkowie Jury  – Paulina  Adamiak 
                                  - Alicja Wilczyńska        

6. Gospodarz toru:         Arkadiusz  Weckwert 
7. Delegat WMZJ:         Krzysztof  Ferenstein 
8. Sekretariat:                 Ewa Adamiak 
9. Lekarz weterynarii:    Jagoda Pacyńska 
10. Zabezpieczenie medyczne: na miejscu 
11. Termin zgłoszeń: 16 marca 2012 godz. 20.00. Zgłoszenia do konkursów 

prosimy przesyłać na adres : adama@poczta.onet.pl lub telefonicznie 509 
972042 lub osobiście. 

12. Boksy będą przygotowane od piątku 16 marca 2012 od godz. 15.00. 
Organizator zapewnia ściółkę (słoma) w boksach. Ilość boksów ograniczona, 
decyduje  kolejność zgłoszeń. Rezerwacja boksów telefonicznie: Anna 
Bohdanowicz 607432599 lub mailem:  ania@obozywsiodle.pl lub 
achaja20@wp.pl  

13.  Program zawodów: 
 
Sobota 17.03.2012 r.  rozpoczęcie konkursów około godz. 10.00 
 
Konkurs nr 1 kl. LL – z trafieniem w normę 
Konkurs nr 2 kl. L – dokładności z natychmiastową rozgrywką   
Konkurs nr 2’ kl. L1 - Licencyjny 
Konkurs nr 3 kl. P -  zwykły art. 238.2.1 
Konkurs nr 4 kl. N – dwufazowy art. 274.5.2 



 
Konkurs nr 5 kl. C – zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 
Niedziela 18.03.2012 r.         rozpoczęcie konkursów o godz. 9.00 

 
Konkurs nr 6 kl. LL – z trafieniem w normę czasu 
Konkurs nr 7 kl. L1 – dwufazowy art. 274.5.2 
Konkurs nr 8 kl. P  - zwykły art. 238.2.1 
Konkurs nr 9 kl. N – zwykły art. 238.2.1 
Konkurs nr 10 kl. C – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art.269.5 

 
14.  Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ. 
15.  Opłaty od jednego konia: wpisowe 100 zł; opłata za boks stajnia 200 zł,   

wiata 150 zł. Startowe konkurs 1,6 – 10,00 zł; 2,7 – 20,00 zł; 3,8 – 30,00 zł; 
4,9 – 40 zł,  5,10- 50 zł. Opłaty na miejscu w biurze zawodów. Każda zmiana 
na liście startowej po jej wydrukowaniu –opłata 10 zł (nie dotyczy skreśleń)  

16. NAGRODY: według Regulaminu HPWM.   
17. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów. 
18.  Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w 

czasie trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 

19.  Dojazd i transport koni na własny koszt. 
20.  Zakwaterowanie na terenie JKS U ROBSONÓW: 

Rezerwacja telefonicznie: Katarzyna Maczuga – Mękal 697838625,      
502737825  lub mailem: ekwador@ekwador-robson.pl   
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

21.  Istnieje możliwość podłączenia koniowozu do prądu. Cena 50 zł +VAT 
22.  Strona JKS U Robsonów z propozycjami i wynikami zawodów  

www.ekwador-robson.pl 
 
 
Terminy kolejnych zawodów: 
17-18 marca VI Eliminacje HPWM 
14-15 kwietnia Finał HPWM 
 
 
 
 
 

 
Regulamin Halowego Pucharu Warmii i Mazur (HPWM)w skokach 

przez przeszkody sezon 2011/2012 



 
 
 

1. Terminy rozgrywania eliminacji: 22-23.10.2011, 19-20.11.2011, 10-11.12.2011, plus 
trzy eliminacje w 2012.  Terminy eliminacji w 2012 roku podamy po ukazaniu się 
kalendarza PZJ na 2012 rok 

    2.  Punktacja: Punkty bonifikacyjne  liczone są maksymalnie z 5 kwalifikacji. Pod uwagę 
brane są najlepsze przejazdy zawodnika(najwyżej punktowane). W przypadku, kiedy 
zawodnik wystartuje w sześciu eliminacjach, najgorszy wynik jest odrzucany. Do sumy 
punktów z eliminacje doliczane są również punkty bonifikacyjne z finału. 
3. Halowym Mistrzem Warmii i Mazur zostaje zawodnik, który w trakcie eliminacji oraz 
finału zdobył największą liczbę punktów. W przypadku, uzyskania przez kilku zawodników 
po wszystkich eliminacjach i finale równej ilości punktów, o tytuł mistrza, I i II v-ce mistrza 
zostanie przeprowadzona rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego na ograniczonej liczbie 
przeszkód.  

4. Kategorie: Juniorzy wys. przeszkód 110-120 cm, seniorzy 120-130 cm. 
5. Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni. 
6. Konkursami kwalifikacyjnymi do HPWM są konkursy główne danej kategorii 
rozgrywane wg zasad art. 238.2.1. w niedzielę. 
7. Do konkursów kwalifikacyjnych HPWM na danych zawodach zawodnicy kwalifikują 

się następujący sposób: 
- pary, które pokonały konkurs w pierwszym dniu z wynikiem nie gorszym niż 8 punktów 
karnych( w przypadku konkursu dwufazowego liczy się pierwsza faza) lub dziesięć 
najlepszych par w przypadku, gdy ilość przejazdów poniżej 8 pkt. karnych będzie mniejsza od 
10. 
8. Zawodnicy, którzy nie zakwalifikują się do niedzielnego konkursu kwalifikacyjnego mają 
prawo w nim wystartować lecz bez prawa zdobywania punktów bonifikacyjnych . 
 
 

9. Punktacja: 
Miejsce I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X 
Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
10. W zawodach finałowych może wziąć udział każdy, kto w dotychczasowych rankingach 

zdobył co najmniej 1 pkt. bonifikacyjny. 
11. W konkursie finałowym zawodnik może startować również na dowolnej liczbie koni ale 

w odróżnieniu od eliminacji ma obowiązek  wskazać konia , którego „punkty” będą 
brane pod uwagę w  rankingu pucharowym.(przed rozpoczęciem konkursu finałowego) 

12. Ilość punktów przyznawanych w  konkursach finałowych jest dwukrotnie wyższa niż w 
eliminacjach, tzn. 

Miejsce I- 20 pkt, II- 18 pkt. i.t.d. 
13. Zawodnicy, którzy zdobyli punkty w trakcie eliminacji i finału uzyskują następujące  
     premie finansowe: Seniorzy 60 zł/pkt, Juniorzy 30 zł/pkt. Warunkiem wypłaty premii 
finansowych jest udział zawodnika w Zawodach Finałowych. Nagrody będą wypłacane po 
konkursach finałowych. 
 

14. Nagrody finansowe za poszczególne eliminacje: 
a. płacimy za pierwsze 5 miejsc lecz nie więcej niż dla 25% startujących. 
b. Nagrody pieniężne: pierwszy dzień 2000,00 zł drugi dzień 3000,00 zł 

Klasa L 70,00 zł 50,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 
Klasa P 200,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 



Klasa N 300,00 zł 150,00 zł 75,00 zł 50,00 zł 30,00 zł 
Klasa C 400,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 
Drugi dzień      
Klasa L 110,00 zł 75,00 zł 45,00 zł 35,00 zł 20,00 zł 
Klasa P 300,00 zł 150,00 zł 75,00 zł 45,00 zł 40,00 zł 
Klasa N 400,00 zł 225,00 zł 120,00 zł 80,00 zł 50,00 zł 
Klasa C 600,00 zł 300,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 80,00 zł 
 

c. KL LL – flots dla 25% startujących par i puchary za trzy pierwsze miejsca. 
 

15. Nagrody honorowe: zawodnicy, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji 
końcowej HPWM otrzymują medale i puchary. 

 
 


