Regulamin
Rozgrywek Pucharowych JumpOff Hipodrom
w skokach przez przeszkody
sezon halowy 2015/2016

Warunki Udziału
1. Prawo do klasyfikacji w rankingu pn. Puchar JumpOff Hipodrom, zwanego dalej JumpOff,
rozgrywanego w ramach halowych zawodów regionalnych (HZRB) mają wszyscy zawodnicy
zarejestrowani w PZJ lub WZJ z dowolną klasą sportową ( z uwzględnieniem przypadków, w
których klasa sportowa uniemożliwia start zawodnika ze względu na przepisy PZJ)
2. Każdy zawodnik startujący w finale odbiera premię finansową
3. Eliminacje oraz finał będą odbywać się podczas zawodów organizowanych przez Hipodrom
Sopot sp. z o.o. Sopot Polna 1
4. Terminy rozgrywania eliminacji:
2015
17-18 października
07-08 listopada
05-06 grudnia
19-20 grudnia

2016
09-10 stycznia
23-24 stycznia
06-07 lutego
05-06 marca

Finał JumpOff
18-20 marca
Rundy, kwalifikacje
1. Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie dla niżej wymienionych rund:
Runda Brązowa
w klasie LL
Runda Srebrna
w klasie L, L1
Runda Złota
w klasie P, P1
Runda Platynowa
w klasie N, N1
Runda Bursztynowa
w klasie C, C1
Runda Diamentowa
w klasie CC,CC1
1

2. Punkty można zdobyć wyłącznie w konkursach rozgrywanych w niedzielę, pod warunkiem
wystartowania jako para w sobotę.
3. Konkursami kwalifikacyjnymi do JumpOff oraz konkursy dające punkty do klasyfikacji ogólnej
są konkursy wg. pkt 1.
4. Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni, jednak punkty w rundach przyznawane za
najlepszy jego przejazd. Jeśli drugim i/lub następnym przejazdem zawodnik zajmie miejsce
punktowane, to jego punkty automatycznie otrzyma kolejny zawodnik.
5. Zawodnicy, którzy nie spełnią norm opisanych w pkt. 2 mają prawo w nim wystartować w
konkursie niedzielnym, lecz bez prawa zdobywania punktów bonifikacyjnych.
6. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja dla najaktywniejszego zawodnika klasy mini LL.
Do klasyfikacji będą liczone dni, w których zawodnik wystartował w mini LL. Zawodnicy,
którzy „zaliczą” jak największą liczbę dni, zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i
pucharami, a ich konie flo. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 06 marca 2016. Do klasyfikacji nie
będą się liczyć zawody 17-18 10. oraz Finał. (zapis dodano 26.10.2015)

Punktacja
1. Zawodnicy zdobywają punkty bonifikacyjne wg poniższej tabeli:
M-ce w konkursie
Runda Brązowa
(LL)
Runda Srebrna
(L)
Runda Złota
(P)
Runda Platynowa
(N)
Runda Bursztynowa
(C)
Runda Diamentowa
(CC)

I
50

II
45

III
40

IV
35

V
30

VI
25

VII
20

VIII
15

IX
10

X
5
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210
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450
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360

315
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135

90

45

Finał
1. W zawodach finałowych może wziąć udział każdy, ale o punkty bonifikacyjne walczyć będą Ci,
którzy w dotychczasowych zawodach zdobyli ich co najmniej 5.
2. 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 rundy konkursu finałowego)
3. Ilość punktów przyznawanych w
eliminacjach.

konkursach finałowych jest dwukrotnie wyższa niż w
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Końcowa klasyfikacja, nagrody
1. Punkty do klasyfikacji końcowej sumowane są z 6 najlepszych konkursów niedzielnych W
przypadku, kiedy zawodnik będzie punktował we wszystkich eliminacjach najsłabsze wyniki
zostaną odrzucone.
2. Do sumy punktów z eliminacji doliczane są punkty bonifikacyjne uzyskane w konkursach
finałowych (liczone podwójnie)
3. Zwycięzcą danej rundy JumpOff zostaje zawodnik, który zdobył największą liczbę punktów
bonifikacyjnych.
4. Zawodnicy rundy Brązowej otrzymają nagrody rzeczowe za łączną kwotę minimum 1500 zł.
Zawodnicy pozostałych rund, którzy zdobyli punkty w trakcie eliminacji i finału uzyskują
następujące premie finansowe: minimum 7 zł / 10 PUNKTÓW.
Premie finansowe będą zaokrąglane zgodnie ze sztuką księgową do 5 pełnych złotych.
Warunkiem wypłaty premii finansowych jest udział zawodnika w Zawodach Finałowych.
Nagrody będą wypłacane po konkursach finałowych przelewem na konto.
5. Nagrody finansowe za poszczególne eliminacje oraz Finał wypłacane będą zgodnie z
propozycjami zatwierdzonymi przez Pom ZJ.
6. Zgodnie z polskim prawem od nagród ≥ 760 zł pobierany jest podatek.

Więcej informacji:
http://www.hipodrom.sopot.pl/pl/imprezy/zawody/zr-b
https://www.facebook.com/JumpOffSopot

Patron medialny
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