Regulamin
Halowego Pucharu Opolszczyzny 2017/2018
1. Halowy Puchar Opolszczyzny – zwany dalej Pucharem jest imprezą cykliczną, otwartą,
składającą się z halowych zawodów kwalifikacyjnych i finału, rozgrywanych na terenie
działania Opolskiego Związku Jeździeckiego.
2. Puchar – Finał rozgrywany jest w czterech kategoriach, a kwalifikacje w trzech:
-

NADZIEJE JEŹDZIECKIE HPO – konkursy towarzyskie w klasie LL – 60/70 cm,
AMATORSKA RUNDA HPO – konkursy towarzyskie w klasie LL - 80/90 cm
Rozegrany zostanie tylko finał.
MAŁA RUNDA HPO – w klasie L/L-1 – 100/105 cm,
DUŻA RUNDA HPO – w klasie N/N-1 – 120/125 cm.

3. Prawo startu mają zawodnicy zarejestrowani w WZJ, PZJ, zaproszeni goście oraz
zawodnicy nie posiadający licencji, wg następujących zasad:
-

-

-

-

NADZIEJE JEŹDZIECKIE HPO (NJ HPO) – wyłącznie zawodnicy do 16 lat - nie
posiadający licencji WZJ/PZJ (konkursy rozgrywane są w formule zawodów towarzyskich),
lub posiadający w swojej karierze zawodniczej najwyżej licencję „W”,
AMATORSKA RUNDA HPO (AR HPO) – dla wszystkich chcących wystąpić w tej
kategorii - nie posiadających licencji WZJ/PZJ (konkursy rozgrywane są w formule
zawodów towarzyskich), lub posiadających w swojej karierze zawodniczej najwyżej licencję
„W”,
MAŁA RUNDA HPO (MR HPO) – zawodnicy posiadający w swojej karierze najwyżej III
klasę sportową, bądź wyższą z zastrzeżeniem, iż zawodnik może startować na koniu
maksymalnie 6-letnim (kończącym 6 lat w 2017 roku).
DUŻA RUNDA HPO (DR HPO) – zawodnicy posiadający minimum III klasę sportową.

4. Terminy kwalifikacji i finału:
-

-

kwalifikacje – odbywają się na zawodach halowych rozgrywanych w zasięgu działania
Opolskiego Związku Jeździeckiego, zgodnie z propozycjami i kalendarzem zawodów
w sezonie zimowym 2017/2018.
Finał zostanie rozegrany 24-25 marca 2018 roku w Zakrzowie.

5. Warunkiem udziału w Finale jest ukończenie przynajmniej dwóch konkursów
kwalifikacyjnych w danej kategorii z wynikiem:
-

kategoria - NJ HPO – do 8 pkt. karnych (w przypadku dwukrotnego przejazdu w konkursie
do wyniku kwalifikacji zalicza się pierwszy przejazd pary koń/zawodnik) w konkursach LL

-

-

towarzyskich,
kategoria MR HPO – do 8 pkt. karnych (w przypadku dwukrotnego przejazdu w konkursie
do wyniku kwalifikacji zalicza się pierwszy przejazd pary koń/zawodnik) w konkursach
kl.L lub L1,
kategoria DR HPO – do 8 pkt. karnych, w konkursach kl.N lub N1

6. Wyniki konkursów kwalifikacyjnych nie wliczają się do wyniku Finału.
7. W Finale zawodnik ma prawo startu tylko w jednej kategorii na maksymalnie dwóch
koniach.
8. Finały HPO rozgrywane są na następujących zasadach w konkursach:
NADZIEJE JEŹDZIECKIE HPO (zawody towarzyskie)
I półfinał klasa – LL – (60 cm) zwykły bez rozgrywki,
II półfinał klasa – LL – (60 cm) zwykły bez rozgrywki,
Finał klasa – LL – (70 cm) – z trafieniem w normę czasu.

I.

II.

AMATORSKA RUNDA HPO (zawody towarzyskie)
I półfinał klasa – LL – (80 cm) zwykły bez rozgrywki,
II półfinał klasa – LL – (80 cm) zwykły bez rozgrywki,
Finał klasa – LL – (90 cm) – zwykły bez rozgrywki.

III.

MAŁA RUNDA HPO
Rozgrywany na zasadach Finału OOM (Regulamin OOM 2016)

IV.

DUŻA RUNDA HPO
I półfinał klasa – N – (120 cm) zwykły bez rozgrywki
II półfinał klasa – N – (120 cm) zwykły bez rozgrywki,
Finał klasa – N/N-1 – (120/125cm) dwunawrotowy . Pierwszy nawrót konkurs kl.N zwykły
bez rozgrywki, drugi N1 zwykły.

9. Kolejność startów:
Kolejność startów w pierwszym półfinale ustalana jest w drodze losowania, które jest
przeprowadzone najpóźniej 1 godz. przed rozpoczęciem zawodów. W przypadku braku
zawodnika podczas losowania, losowanie przeprowadza w jego imieniu Komisja
Sędziowska zawodów. Wszyscy zawodnicy bez względu na liczbę posiadanych koni
(maksymalnie dwa) - biorą udział w losowaniu. Pierwsze konie startują zgodnie z
wylosowaną przez zawodnika kolejnością, drugie zostaną umieszczone na końcu listy
startowej w kolejności identycznej jak wylosowana przez zawodnika.
W drugim półfinale i finale w NJ i AR zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do
zajmowanych miejsc. W przypadku kiedy po obu półfinałach kilku zawodników ma
jednakową ilość punktów karnych o kolejności startu decyduje wynik drugiego półfinału

(punkty i czas).
W drugim półfinale MR zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych
miejsc. W przypadku jednakowej ilość punktów po pierwszym półfinale – obowiązuje
kolejność z losowania w obrębie jednakowego wyniku punktowego.
W finale MR zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc.
W przypadku kiedy po obu półfinałach kilku zawodników ma jednakową ilość punktów
karnych o kolejności startu decyduje wynik drugiego półfinału (punkty i czas).
W drugim półfinale i finale DR HPO (w dwóch nawrotach finału) zawodnicy startują
w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc. W przypadku kiedy po obu półfinałach
kilku zawodników ma jednakową ilość punktów karnych o kolejności startu decyduje wynik
drugiego półfinału (punkty i czas).
10. Zasady ustalania wyników:
Wynikiem końcowym HPO jest suma punktów karnych uzyskanych w konkursach
półfinałowych i konkursie finałowym. O zwycięstwie i końcowej klasyfikacji decyduje
mniejsza łączna suma punktów karnych.
W NJ HPO – punkty uzyskane w I i II półfinale są sumowane i dzielone przez 4. Do tak
wyrażonego wyniku dolicza się punkty karne otrzymane w przejeździe finałowym,
a zwycięzcą zostaje para która uzyskała najmniejszą sumę punktów karnych i trafiła
najbliżej wyznaczonej normy czasu w konkursie finałowym.
Zawodnikom startującym na dwóch koniach w pierwszym i drugim półfinale zalicza się
wynik lepszego przejazdu.
Zawodnik jest sklasyfikowany w HPO jeżeli ukończy w NJ, AR, MR HPO przynajmniej
jeden półfinał i finał
Zawodnik jest sklasyfikowany w HPO jeżeli ukończy w DR HPO oba półfinały i pierwszy
nawrót finału.
Zawodnik wyeliminowany oraz zawodnik, który zrezygnował ze startu w jednym
z półfinałów (niezależnie od momentu rezygnacji) startujący w NJ, AR i MR HPO
otrzymuje wynik ostatniego zawodnika, który ukończył przejazd w tym konkursie
zaliczanym do HPO, powiększony o 10 punktów karnych.
W finale zawodnik ma prawo startu tylko na jednym koniu, na którym ukończył
przynajmniej jeden z półfinałów (dotyczy NJ, AR i MR).
W finale zawodnik ma prawo startu tylko na jednym koniu, na którym ukończył oba
konkursy półfinałowe (dotyczy DR).
Zawodnik najpóźniej na 30 minut przed konkursem zgłasza konia na którym będzie
startował w finale. W przypadku braku zgłoszenia w wyznaczonym czasie, będzie to koń
startujący jako pierwszy koń zawodnika w I półfinale.
W przypadku równej ilości punktów karnych w kategorii NJ, AR i MR o miejscach
medalowych zadecyduje rozgrywka na punkty i czas.
W drugim nawrocie finału DR HPO mają prawo startu wszyscy zawodnicy , którzy
ukończyli pierwszy nawrót finału.
Drugi nawrót finału DR HPO musi być rozegrany na zmienionym parkurze.
W DR w przypadku równej ilości pkt. karnych po dwóch półfinałach i obu nawrotach finału
o kolejności zajętych miejsc decyduje czas drugiego nawrotu.

11. Minimalna pula nagród w Finale: 5000, - zł
w tym:
OZJ – 2000,- zł
organizator – 3000,- zł
-

kategoria MR HPO – 1500 zł:
I m-ce – 500 zł. II m-ce - 400 zł. III m-ce – 300 zł, IV m-ce, 200 zł, V m-ce 100 zł
kategoria DR HPO – 3500 zł:
I m-ce – 1200 zł. II m-ce - 800 zł. III m-ce – 600 zł, IV m-ce, 500 zł, V m-ce 400 zł
kategoria NJ HPO - nagrody rzeczowe
kategoria AR HPO - nagrody rzeczowe
Opolski Związek Jeździecki

