
 

 

REGULAMIN MAZOVIA EQUI CUP 

Mazowiecki Puchar w Skokach Przez Przeszkody 

III EDYCJA 2018 

 

1. Organizatorem cyklu zawodów jeździeckich pod nazwą MAZOVIA EQUI CUP 

Mazowiecki Puchar w Skokach Przez Przeszkody  jest Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji 

Sportów Konnych Equisport. 

 

2. Zawody rozgrywane są na hipodromie w ośrodku jeździeckim Farma Sielanka w Warce,  

w ramach Zawodów Regionalnych i konkursów towarzyskich, zgodnie z  kalendarzem 

Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego. Zawody są rozgrywane zgodnie  

z przepisami PZJ. 

 

3. Zawody są otwarte dla wszystkich zawodników i koni mających uprawnienia do startu  

w zawodach regionalnych i centralnych, oraz spełniających warunki zawarte  

w propozycjach.  

Klasyfikowany jest zawodnik, który ma możliwość startu na dowolnej liczbie koni w danej 

kategorii.  

Koń podczas kwalifikacji może startować pod różnymi zawodnikami, jednak w zawodach 

finałowych tylko pod jednym jeźdźcem.  

 

4. Cykl składa się z 9 zawodów kwalifikacyjnych i finału.  

21-22 kwiecień MAZOVIA EQUI CUP - PROLOG 2018 

05-06 maj MAZOVIA EQUI CUP - II ELIMINACJE 

19-20 maj MAZOVIA EQUI CUP - III ELIMINACJE 

16-17 czerwiec MAZOVIA EQUI CUP - IV ELIMINACJE 

30 czerwiec - 01 lipiec MAZOVIA EQUI CUP - V ELIMINACJE 

26-29 lipiec MAZOVIA EQUI CUP - VI ELIMINACJE 

18-19 sierpień MAZOVIA EQUI CUP - VII ELIMINACJE 

31 sierpień – 02 wrzesień MAZOVIA EQUI CUP - VIII ELIMINACJE 

15-16 wrzesień MAZOVIA EQUI CUP - IX ELIMINACJE 

29-30 wrzesień MAZOVIA EQUI CUP - FINAŁ 

            Ilość i terminy zawodów kwalifikacyjnych i zawodów finałowych mogą ulec zmianie. 

 



5. Warunkiem uzyskania prawa startu w zawodach finałowych Mazovia Equi Cup 2018 jest 

udział zawodnika w minimum 3 konkursach kwalifikacyjnych w danej kategorii. Koń musi 

wystartować minimum jeden raz w konkursie danej kategorii. 

 

6. Kwalifikacje : 

 

Kwalifikacja będzie prowadzona w 4 kategoriach: 

Klasa L  

Klasa P  

Klasa N  

Klasa C  

We wszystkich kategoriach  możliwy jest udział bez ograniczeń wiekowych.  

 

W trakcie trwania zawodów kwalifikacyjnych każdy zawodnik zdobywa 1 punkt 

bonifikacyjny za udział w konkursie w danej kategorii, niezależnie od ilości koni na których 

staruje. 

 

Dodatkowe punkty bonifikacyjne otrzymują zawodnicy, za zajęcie 1 – 5 m-ca zgodnie z 

tabelą poniżej. 

 

Jeżeli jeden zawodnik zostanie sklasyfikowany na dwóch (lub więcej) koniach w pierwszej 

piątce konkursu – liczy mu się lepszy wynik, a dodatkowe punkty bonifikacyjne otrzymuje 

kolejny zawodnik.  

 

Punkty bonifikacyjne konkursów kwalifikacyjnych za zajęcie 1-5 m-ca: 

 MIEJSCE 

I II III IV V 

Punkty 2,5 2 1,5 1 0,5 

 

Wynikiem końcowym kwalifikacji jest suma punktów za udział (1 punkt bonifikacyjny,) 

oraz za zajęcie 1 - 5 m-ca. we wszystkich konkursach w całym cyklu - Mazovia Equi Cup 

2018. 

 

Po ostatnich zawodach kwalifikacyjnych (przed konkursem półfinałowym) zdobyte punkty 

bonifikacyjne zostaną przeliczone na punkty karne według zasady: 

 

Zawodnik który zdobył największą ilość punktów bonifikacyjnych zostaje zwycięzcą  

rankingu  i otrzymuje 0 punktów karnych. 

            Przy równej ilości punktów bonifikacyjnych miejsca przyznawane są ex aequo. 

 

Każdemu kolejnemu zawodnikowi liczymy różnicę punktów bonifikacyjnych pomiędzy 

zwycięzcą a tym zawodnikiem i mnożymy przez 0,25 (wynik jest zaokrąglany do dwóch 

miejsc po przecinku).  

Jest to wynik w punktach karnych. 

 

7. Zawody finałowe: 

Jeżeli zawodnik zakwalifikował się w kilku kategoriach to w zgłoszeniu przed zawodami 

finałowymi musi wskazać na którym koniu, w której kategorii startuje. (Zawodnik może 

startować w kilku kategoriach) 

W zawodach finałowych koń może startować tylko pod jednym zawodnikiem i w jednej 

kategorii. 



 

Zawody finałowe składają się z konkursu półfinałowego oraz finału zgodnych  

z propozycjami. 

 

Konkursy półfinałowe: 

 

Klasa L – konkurs zwykły 

Klasa P – konkurs zwykły 

Klasa N - konkurs zwykły 

Klasa C - konkurs zwykły 

 

Po konkursie półfinałowym tworzony jest ranking, w którym wszystkim zawodnikom do 

punktów karnych (z zawodów kwalifikacyjnych) dodaje się punkty karne otrzymane  

w konkursie półfinałowym. Zwycięzcą półfinału jest zawodnik z najmniejszą ilością 

punktów karnych.  

Zawodnik który nie ukończył konkursu półfinałowego otrzymuje wynik ostatniego 

sklasyfikowanego zawodnika powiększony o 10 punktów karnych 

 

Konkursy finałowe: 

 

Klasa L1      I nawrót finału – zwykły 

                  II nawrót finału – zwykły 

 

Klasa P1      I nawrót finału – zwykły 

                   II nawrót finału – zwykły 

 

Klasa N1      I nawrót finału – zwykły 

                   II nawrót finału – zwykły 

 

Klasa C1      I nawrót finału – zwykły 

                   II nawrót finału – zwykły 

 

Prawo startu w I nawrocie konkursu  finałowego mają zawodnicy, którzy wystartowali w 

konkursie półfinałowym w danej kategorii. 

 

Po I nawrocie finału tworzony jest nowy ranking w którym, do rankingu po półfinale 

doliczane są punkty karne z I nawrotu finału. 

 

Aby zawodnik wystartował w II nawrocie finału musi ukończyć I nawrót. 

 

W drugim nawrocie finału startuje 10 najlepszych zawodników z rankingu po I nawrocie 

finału. 

 

W konkursach finałowych (I nawrót i II nawrót finału) zawodnicy startują w kolejności 

odwrotnej do zajmowanych miejsc po półfinale. 

 

Po II nawrocie finału tworzony jest ostateczny ranking, w którym do rankingu  po I 

nawrocie finału doliczane są punkty karne z II nawrotu finału. 

 

Ranking po II nawrocie finału jest klasyfikacją końcową rozgrywek Mazovia Equi Cup 

2018.  

 

W przypadku równych wyników w klasyfikacji końcowej Mazovia Equi Cup 2018 na 

pozycjach płatnych, zostanie przeprowadzona rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego.  



 

8. Nagrody:    

Podczas zawodów kwalifikacyjnych pula nagród wynika z propozycji i dotyczy wszystkich 

zawodników startujących w zawodach. 

 

PULA NAGRÓD  W MAZOVIA EQUI CUP 2018 
(nagrody finansowe: 63.600 PLN plus atrakcyjne nagrody rzeczowe) 

  

kategoria 

Pula nagród 

finansowych 

zł 

I II III IV V VI 

kl L 8 600 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 600 

kl P 10 800 2 600 2 200 2 000 1 800 1 400 800 

kl N 13 000 3600 2 600 2 200 2 000 1600 1 000 

kl C 31 200 12 000 7 000 5 000 3 500 2 500 1 200 

 
9. Wzięcie udziału w zawodach wiąże się z koniecznością wyrażenia przez zawodnika zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu umożliwienia organizacji i 

przeprowadzenia zawodów, a także na podawanie do publicznej wiadomości jego danych, w tym 

przekazanie administratorowi strony internetowej zawodykonne.com w celu opublikowania 

wyników poszczególnych etapów kwalifikacyjnych zawodów. Zgody mogą być cofnięte w każdym 

czasie, przy czym wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgód przed ich wycofaniem.  

10. Wzięcie udziału w zawodach łączy się z koniecznością udzielenia zezwolenia na nieodpłatne, 

wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku zawodnika przez Organizatora. 

Zezwolenie obejmuje wykonanie, utrwalenie i wykorzystanie zdjęć bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania, a także obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłączenie w celach informacyjnych zgodnych z prowadzoną 

przez Organizatora działalnością, w tym przede wszystkim promocją Mazovia Equi Cup.  

11. Nieudzielenie zgody i/lub zezwolenia, o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej, jest równoznaczne z 

rezygnacją zawodnika z wzięcia udziału w zawodach lub kolejnych jego etapach. Wycofanie 

udzielonego zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku nie jest możliwe, jeżeli wizerunek 

został już wykorzystany zgodnie z udzielonym zezwoleniem a jego usunięcie napotykałoby 

trudności techniczne, organizacyjne lub wiązałoby się koniecznością poczynienia 

niewspółmiernych do osiągnięcia celu nakładów finansowych. 

 

Uczestnictwo w rozgrywkach Mazovia Equi Cup 2018 jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 


