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1. Halowy Puchar Opolszczyzny zwany dalej HPO ma formułę otwartą. Prawo startu 

posiadają zawodnicy i konie posiadające aktualne licencje PZJ lub WZJ. 

2. HPO organizowany jest na terenie Opolskiego Związku Jeździeckiego i pod jego 

patronatem. 

3. HPO rozgrywany jest w 2012 roku w dwóch rundach: 

 Mała Runda HPO – wymagana minimum licencja W 

 Duża Runda HPO – wymagana  minimum licencja III 

4. Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej rundzie na maksymalnie dwóch koniach. 

5. Duża Runda HPO rozgrywana jest na zasadach Mistrzostw Polski Seniorów w 

konkursach: 

 I półfinał klasa - N – szybkości tab C 

 II półfinał klasa - N – zwykły bez rozgrywki 

 Finał w klasa - N-1 – dwunawrotowy dokładności 

6. Mała Runda HPO rozgrywana jest na zasadach Mistrzostw Polski Juniorów za 

wyjątkiem konkursu finałowego, który jest konkursem zwykłym. MR HPO 

rozgrywana jest w konkursach: 

 I półfinał klasa – L - zwykły 

 II półfinał klasa – L – zwykły 

 Finał klasa - L-1 – zwykły  

7. Kolejność startów: 

 kolejność startów w pierwszym półfinale ustalana jest w drodze losowania, 

które jest przeprowadzone najpóźniej 1 godz. przed rozpoczęciem zawodów. 

Wszyscy zawodnicy bez względu na liczbę posiadanych koni – 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 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). 



8. Zasady ustalania wyników: 

 Wynikiem końcowym HPO jest suma punktów karnych uzyskanych we 

wszystkich konkursach. O zwycięstwie i końcowej kwalifikacji decyduje 

mniejsza łączna suma punktów karnych. 

 W Dużej Rundzie HPO zwycięzca  I półfinału rozgrywanego wg tabeli C 

otrzymuje 0 (zero) punktów karnych. Różnica czasu pomiędzy zwycięzcą, a 

każdym następnym zawodnikiem pomnożona przez 0,5 jest wyrażonym w 

punktach karnych – wynikiem uzyskanym przez każdego z zawodników. 

Każdemu zawodnikowi do wyników uzyskanych w pierwszym półfinale, 

dolicza się wszystkie punkty karne otrzymane w każdym następnym 

przejeździe, niezależnie od miejsca zajętego w poszczególnych konkursach. 

 W Małej Rundzie HPO każdemu zawodnikowi do wyników uzyskanych w 

pierwszym półfinale, dolicza się wszystkie punkty karne otrzymane w każdym 

następnym przejeździe, niezależnie od miejsca zajętego w poszczególnych 

konkursach. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej ilości 

punktów karnych po dwóch półfinałach i konkursie finałowym o miejsca 

medalowe, należy przeprowadzić rozgrywkę na zasadach konkursu zwykłego.  

9. W drugim nawrocie Dużej Rundy HPO prawo startu mają wszyscy zawodnicy, którzy 

ukończyli I nawrót finału. 

10. Zawodnikom startującym na dwóch koniach w pierwszym i drugim półfinale zalicza 

się wynik lepszego przejazdu.  

11. Zawodnik jest sklasyfikowany w HPO jeżeli ukończy w Dużej Rundzie HPO 

przynajmniej jeden półfinał i pierwszy nawrót finału, a w Małej Rundzie HPO 

przynajmniej jeden półfinał i finał. 

12. Zawodnik wyeliminowany w jednym z półfinałów otrzymuje wynik ostatniego 

zawodnika, który ukończył przejazd w tym konkursie zaliczany do HPO, powiększony 

o 10 punktów karnych. 

13. W finale zawodnik ma prawo startu tylko na jednym koniu, na którym ukończył 

przynajmniej jeden z półfinałów. 

14. Drugi nawrót finału Dużej Rundy HPO musi być rozegrany na zmienionym parkurze.  

15. Upadek eliminuje zawodnika z konkursu. 

 

 


