
Regulamin Pucharu Gór Świętokrzyskich 
 

& 1. Postanowienia ogólne 
1. Definicje: 

1.1 Konkurs eliminacyjny PGŚ– każdy z konkursów zaliczany do klasyfikacji PGŚ. 
1.2 Finał PGŚ – ostatnie z zawodów cyklu podczas, których rozgrywany jest półfinał oraz 
konkurs finałowy. 
1.3 Klasyfikacja PGŚ przed zawodami finałowymi – ranking zawodników po konkursach 
eliminacyjnych. 
1.4 Klasyfikacja PGŚ przed konkursem finałowym – ranking zawodników po konkursach 
eliminacyjnych i konkursie półfinałowym PGŚ. 
1.5 Klasyfikacja końcowa PGŚ – ranking zawodników po konkursie finałowym. 
1.6 Organizatorzy konkursów - podmioty organizujące zawody podczas których 
rozgrywane są konkursy eliminacyjne PGŚ oraz organizator zawodów finałowych PGŚ. 
1.7 Organizator cyklu rozgrywek PGŚ – podmiot odpowiedzialny za koordynację całości 
rozgrywek. 

2. Kategorie: 
2.1 Amator – zawodnicy nie posiadający licencji sportowej, lub posiadający licencję 
wstępną. 
2.2 Zawodnik – kategoria otwarta dla wszystkich zawodników posiadających licencję. 

 
& 2 Konkursy kwalifikacyjne 

1. Konkursami kwalifikacyjnymi są konkursy zwykłe z natychmiastową rozgrywką lub 
dwufazowe rozgrywane podczas zawodów regionalnych wg kalendarza zawodów 
Świętokrzyskiego Związku Jeździeckiego zaliczanych do PGŚ. W konkursie eliminacyjnym 
każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. Do klasyfikacji PGŚ liczy się lepszy 
wynik. 
2. Parametry konkursu: 
Amatorzy – wysokość przeszkód do 80 cm, w konkursie finałowym 85/90 cm 
Zawodnicy – konkurs z handicapem w/g tabeli: 
 Konkurs eliminacyjny 

 i półfinałowy 
Konkurs finałowy 

Zawodnik z lic. Wstępną L L1 
Zawodnik z lic. III, lub wyższą na 
koniu 5-cio letnim 

P P1 

Zawodnik z lic. II N N1 
Zawodnik z lic. I N1 C 
 
3. Kolejność startu. W pierwszym konkursie eliminacyjnym zawodnicy startują w kolejności 
ustalonej w drodze losowania. W kolejnych, w odwrotnej kolejności (w ramach grup 
handicapowych) do zajmowanych miejsc w PGŚ. Jako ostatni startuje lider (i jego grupa 
handicapowa). 
4. Punktacja 

Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Punkty 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
5. Opłaty. Do konkursu eliminacyjnego obowiązuje wpisowe w wysokości 20 PLN od konia, 
w całości przeznaczone na nagrody w klasyfikacji końcowej.  



 
& 3. Zawody finałowe 

1. Klasyfikacja zawodników przed zawodami finałowymi tworzona jest na podstawie 
rozegranych konkursów eliminacyjnych.  
2. W zawodach finałowych może wziąć udział każdy, kto w dotychczasowym rankingu 
zdobył co najmniej 1 punkt bonifikacyjny. W zawodach finałowych każdy zawodnik może 
startować na dwóch koniach. W ostatnim dniu (konkurs finałowy) każdy zawodnik może 
startować tylko na jednym koniu. 
3. Program zawodów i zasady klasyfikacji: 
3.1 Konkurs półfinałowy rozgrywany według art. 238.2.2. Zasady rozgrywania jak w & 2 
podpunkty 1, 2, 3 (każdy zawodnik może startować dwóch koniach bez dodatkowych 
kwalifikacji). Punkty bonifikacyjne jak w pkt. & 2 punkt 4 z mnożnikiem 1,5. 
3.2 Konkurs finałowy rozgrywany jako dwunawrotowy dokładności art. 273.3.3. Zasady 
rozgrywania jak w & 2 podpunkty 2, 3 (każdy zawodnik może startować na jednym koniu, na 
którym startował w konkursie półfinałowym). Punkty bonifikacyjne jak w pkt. & 2 punkt 4 z 
mnożnikiem 3. 
3.3 O klasyfikacji końcowej PGŚ decyduje łączna suma punktów bonifikacyjnych oraz 
ukończenie konkursu finałowego.  
3.4 W przypadku równych wyników na pozycjach medalowych po drugim nawrocie finału 
należy przeprowadzić rozgrywkę na zasadzie konkursu zwykłego. 
4. Opłaty. Do konkursu półfinałowego obowiązuje wpisowe w wysokości 20 PLN od konia, 
do konkursu finałowego wpisowe wynosi 50 PLN. 

 
& 4 Nagrody 

1. Nagrody honorowe. Zawodnicy, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji 
końcowej PGŚ otrzymują puchary, a zwycięzca dodatkowo derkę. 
2. Nagrody finansowe. 
Pula nagród w klasyfikacji łącznej jest zależna od obsady w eliminacjach i wynosi nie mniej 
niż: 2000 PLN amatorzy i 3000 PLN zawodnicy. Podział wg tabeli: 
 
 I II III IV V VI 
Amatorzy 40% 25% 15% 10% 5% 5% 
Zawodnicy 40% 25% 15% 10% 5% 5% 
 
 
 


