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REGULAMIN HALOWEGO PUCHARU POLSKI WKKW 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Polski Związek jeździecki ma wyłączne prawo do organizacji 

współzawodnictwa sportowego o Halowy Puchar Polski we Wszechstronnym 

Konkursie Konia Wierzchowego, zwanego w dalszej części niniejszego 

regulaminu Cyklem lub HPP WKKW. 

2. HPP WKKW organizowany jest w celu popularyzacji dyscypliny 

Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego. 

3. PZJ może powierzyć prawo organizacji HPP WKKW, na podstawie odrębnej 

umowy z danym organizatorem. 

4. HPP WKKW w sezonie 2022/2023 zostanie rozegrany w ramach 

następujących zawodów:  

1) Cavaliada Warszawa - I Etap (11 listopada 2022 r.); 

2) Cavaliada Poznań - II Etap (16 grudnia 2022 r.); 

3) Cavaliada Sopot – III Etap (3 lutego 2023 r.); 

4) Cavaliada Kraków - Finał (3 marca 2023 r.). 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. HPP WKKW rozgrywany jest w jednej kategorii i bierze w nim udział 12 

zawodników. 

2. Prawo startu w HPP WKKW ma: 

1) pięciu najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Seniorów WKKW z roku 

rozgrywania HPP WKKW; 

2) trzech najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Młodych Jeźdźców 

WKKW z roku rozgrywania HPP WKKW  

3) czterech zawodników z dziką kartą przyznaną przez organizatora HPP 

WKKW. 

3. Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wystartować w HPP WKKW, muszą dokonać 

zgłoszenia w terminie wskazanym w propozycjach zawodów. W przypadku 

nie potwierdzenia udziału w HPP WKKW przez zawodników, którzy uzyskali 

prawo startu zgodnie z ust. 2 pkt. 1) i 2), dopuszczeni będą zawodnicy z 

kolejnych miejsc klasyfikacji Mistrzostw Polski Seniorów WKKW z roku 

rozgrywania HPP WKKW, ale tylko ci, którzy dokonali zgłoszenia. W 

przypadku nie wykorzystania miejsc Organizator ma prawo przyznania 

kolejnych dzikich kart. 

4. Lista przyjętych zawodników zostanie opublikowana na stronie organizatora 

HPP WKKW trzy dni po terminie zgłoszeń, wskazanym w propozycjach 

zawodów. 

5. W ramach dzikich kart, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) i w ust. 3, mogą 

wystartować zawodnicy zagraniczni. 

6. Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wystartować w HPP WKKW muszą posiadać 

min. kwalifikację do startu w zawodach WKKW na poziomie 3*. 
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7. Kolejność startu w I Etapie HPP WKKW ustala się przez losowanie, w  

kolejnych Etapach oraz w Finale zawodnicy startują w kolejności odwrotnej 

do zajmowanych miejsc w aktualnej klasyfikacji HPP WKKW. 

8. Udział zawodnika w HPP WKKW oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

§ 3 Warunki techniczne 

1. Konkursy zaliczane do HPP WKKW sędziowane są według paragrafu 276.2 
przepisów w skokach przez przeszkody - konkurs z jedną rundą i rundą 

zwycięzców - ze zmianą dotyczącą liczby uczestników rundy zwycięzców. 6 
najlepszych zawodników lub wszyscy z bezbłędnymi przejazdami kwalifikują 

się do rundy zwycięzców, w której startują w kolejności odwrotnej do 
uzyskanych wyników (punkty karne i czas) w pierwszej rundzie. Rundę 
zwycięzców wszyscy zawodnicy rozpoczynają z zerowym kontem punktów 

karnych. Runda pierwsza sędziowana jest według tabeli A (konkurs zwykły), 
a runda zwycięzców według tabeli C (konkurs szybkości). Zawodnicy 

klasyfikowani są według wyników rundy zwycięzców, a pozostali według 
wyników pierwszej rundy. 

2. W pierwszej rundzie tor może składać się z przeszkód parkurowych, 

przeszkód terenowych (w tym z bankietu) oraz przeszkód terenowych z 
możliwością zrzutki. W rundzie zwycięzców tor może składać się wyłącznie z 

przeszkód parkurowych, bankietu oraz z przeszkód terenowych z możliwością 
zrzutki oraz hyrd. 

3. Przeszkody terenowe z możliwością zrzutki powinny być wykonane na bazie 

typowych przenośnych przeszkód terenowych z możliwością zawieszenia na 
kłódkach elementu do zrzucenia. 

4. W konkursach zaliczanych do HPP WKKW obowiązują przepisy WKKW 
dotyczące stroju i rzędu w próbie terenowej. 

 
§ 4 Zasady punktacji i klasyfikacji 

 

1. W każdym konkursie HPP WKKW zawodnicy zdobywają punkty bonifikacyjne 

za zajęte miejsce zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Miejsce Etapy Finał 

1. 16 24 

2. 13 19,5 

3. 11 16,5 

4. 9 13,5 

5. 8 12 

6. 7 10,5 

7. 6 9 

8. 5 7,5 

9. 4 6 

10. 3 4,5 

11. 2 3 



REGULAMIN HALOWEGO PUCHARU POLSKI WKKW 

12. 1 1,5 

 

2. Zawodnik, który nie ukończył konkursu z powodu rezygnacji, dyskwalifikacji, 

eliminacji lub jakiegokolwiek innego powodu, otrzymuje 0 (zero) punktów 

bonifikacyjnych. 

3. Finał to ostatni konkurs rozgrywany w ramach Cyklu, po zakończeniu którego 

ustalana jest klasyfikacja końcowa HPP WKKW. 

4. O zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów 

bonifikacyjnych uzyskanych przez zawodnika w 3 najlepszych startach w 

Cyklu. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów 

bonifikacyjnych o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje miejsce zajęte 

przez zawodnika podczas Finału. 

 

§ 5 Zasady przyznawania nagród  

1. Trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej HPP WKKW 

otrzymuje nagrody honorowe i medale. 

2. Pięciu najlepszych zawodników klasyfikacji końcowej HPP WKKW otrzymuje 

nagrody finansowe. Wysokość nagród finansowych określona jest w 

propozycjach zawodów. 

§ 6 Odbiór nagród 

1. Nagrody, o których mowa w § 5 ust. 2, zostaną przekazane na rachunek 

bankowy, wskazany przez zwycięzców w terminie 30 dni od ogłoszenia 

wyników Cyklu. Zwycięzcy są zobowiązani do przekazania Organizatorowi 

numeru rachunku bankowego. 

2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez zwycięzców 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 7 Postanowienia końcowe  

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Polskiego Związku Jeździeckiego, w szczególności Przepisy Ogólne, Regulamin 

rozgrywania krajowych zawodów w skokach przez przeszkody i WKKW oraz 

Przepisy FEI. 


