
 

REGULAMIN 

cyklu zawodów towarzyskich i regionalnych w skokach przez przeszkody 

Cichoń Jumping Cup 2020 supported by Fit&Ride 

 

1. Organizatorem Cichoń Jumping Cup 2020 jest SKF KJ Lider w Radzionkowie, ul. Anieli 

Krzywoń 1, 41-922 Radzionków, a zawody rozgrywane są na terenie obiektu Cichoń 

Dressage. 

Partnerem nominalnym cyklu jest Fit&Ride, wyłączny dystrybutor siodeł marki ErrePlus w 

Polsce. Sponsorem głównym nagród jest producent pak jeździeckich GPhorse. 

 

2. Cykl składa się z trzech 2-dniowych zawodów, które odbędą się w dniach: 

- 27-28.06.2020 r. - konkursy kwalifikacyjne 

- 11-12.07.2020 r. - konkursy kwalifikacyjne 

- 29-30.08.2020 r. - konkursy półfinałowe i konkursy finałowe Rund I - IV 

- 5.09.2020 r. - konkurs finałowy Rundy Mistrzów 

 

3. Cichoń Jumping Cup 2020 rozgrywany jest w następujących rundach: 

 

I. Runda Dzieci i Młodzieży – dla zawodników do lat 15 (włącznie) nie posiadających 

licencji i posiadający w swojej karierze najwyżej licencję „W” 

konkursy towarzyskie w klasie mini-LL:  

• kwalifikacje i półfinał 60 cm, konkursy z trafieniem w normę czasu (Reg. B, dod. 

S1) 

• finał 70 cm, zwykły z rozgrywką (Art. 238.2.2) 

 

II. Runda Amatorów – dla zawodników nie posiadających licencji i posiadający w swojej 

karierze najwyżej licencję „W” 

konkursy towarzyskie w klasie mini-LL: 

• kwalifikacje i półfinał 80 cm, konkursy z trafieniem w normę czasu (Reg. B, dod. 

S1) 

• finał 85 cm, zwykły z rozgrywką (Art. 238.2.2) 



 

 

 

III. Runda L  – dla zawodników posiadających licencję „W” lub III, którzy w swojej karierze 

posiadali najwyżej III licencję 

 

konkursy regionalne w klasie L: 

• kwalifikacje 100 cm, konkursy dwufazowe (Art. 274.1.5.3) 

• półfinał 100 cm, konkursy zwykły (Art. 238.2.1) 

• finał 105 cm, konkurs zwykły z rozgrywką (Art. 238.2.2) 

 

IV. Runda P/N o nagrodę GPhorse – dla zawodników posiadających min. III licencję 

 

konkursy regionalne w klasie P i N: 

• kwalifikacje 110 cm, konkursy dwufazowe (Art. 274.1.5.3) 

• półfinał 115 cm, konkursy zwykły (Art. 238.2.1) 

• finał 120 cm, konkurs zwykły z rozgrywką (Art. 238.2.2) 

 

V. Runda Mistrzów o nagrodę Fit&Ride – dla zawodników posiadających min. II licencję 

konkursy regionalne w klasie C  

• kwalifikacje i półfinał 130 cm, konkursy zwykłe (Art. 238.2.1) 

• finał 135 cm, konkurs dwunawrotowy (Art. 273.2.2) 

 

       

4. Warunkiem zakwalifikowania się do finału Cichoń Jumping Cup 2020 jest udział w min. 2 

konkursie kwalifikacyjnych (z 4 konkursów kwalifikacyjnych) oraz półfinale. 

 

 

5. Do finału kwalifikują się: 

 

I. Runda Dzieci i Młodzieży - wszystkie pary, które bezbłędnie pokonały min. 2 konkursy 

kwalifikacyjne i półfinał 

 

II. Runda Amatorów - wszystkie pary, które bezbłędnie pokonały min. 2 konkursy 

kwalifikacyjne i półfinał 

 

III. Runda L – 20 najlepszych par, wyłonione na podstawie sumy punktów przyznanych 

zgodnie z pkt 7 Regulaminu w 2 konkursach kwalifikacyjnych oraz półfinale 

 

IV.  Runda P/N – 20 najlepszych par, wyłonione na podstawie sumy punktów przyznanych 

zgodnie z pkt 7 Regulaminu w 2 konkursach kwalifikacyjnych oraz półfinale 

 

V. Runda Mistrzów – 10 najlepszych par, wyłonione na podstawie sumy punktów 

przyznanych zgodnie z pkt 7 Regulaminu w 2 konkursach kwalifikacyjnych oraz półfinale 

 

 

 

http://74.1.5.3/?fbclid=IwAR2eS3zqsXtABU8HN3H7DPUOfvNPBoqLuY6oOw4slYgB2AK-JiI2RMFnyEQ
http://74.1.5.3/?fbclid=IwAR2eS3zqsXtABU8HN3H7DPUOfvNPBoqLuY6oOw4slYgB2AK-JiI2RMFnyEQ


 

 

 

6. Przyznawanie punktów 

 

Miejsce I II III IV V VI VII VIII IX X bezbłędny 
przejazd 

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

 

7. W przypadku gdy zawodnik startował w konkursach kwalifikacyjnych i półfinale na 

większej liczbie koni i na więcej niż jednym spełnia kryteria udziału w finale, do finału 

wybiera jednego z koni. 

 

8. Para może startować w kilku rundach zgodnie z przepisami PZJ, jednak przed finałem musi 

zostać określona runda w której zawodnik ma być klasyfikowany. 

 

9. Koń może być klasyfikowany w finale tylko pod jednym jeźdźcem. 

 

10. Konkurs finałowy wyłania zwycięzców Cichoń Jumping Cup 2020, jego wynik nie jest 

zliczany z wynikami konkursów kwalifikacyjnych oraz półfinału. 

 

11. Organizator gwarantuje minimalną pulę nagród pieniężnych i rzeczowych w wysokości 

50.000 zł 

 I II III IV V 

Runda D i M Nagrody rzeczowe o wartości: 

700 zł 600 zł 500 zł 400 zł 250 zł 

Runda 
Amatorów 

Nagrody rzeczowe o wartości: 

1000 zł 800 zł 600 zł 400 zł 300 zł 

Runda L 1200 zł 900 zł 700 zł 500 zł 350 zł 

 Runda P/N Paka marki 
GPhorse o 
wartości  
6000 zł + 

1000zł 

Paka marki  
GPhorse o 
wartości 

 6000zł + 500 
zł 

Paka marki  
GPhorse o 
wartości 
 6000 zł 

 
 

500 zł 

 
 

300 zł 

Runda 
Mistrzów 

Siodło 
ErrePlus CA o 

wartości 
15.500 zł 

 
 

2000 zł 

 
 

1500 zł 

 
 

1000 zł 

 
 

500 zł 

 

Ponadto Organizator przewiduje szarfy, puchary i rozety dla 3 najlepszych par, oraz derki 

dla zwycięzców konkursów finałowych. 

 



 

 

12. W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatora rozegranie którychkolwiek 

zawodów należących do Cichoń Jumping Cup 2020 stało się niemożliwe, Organizator 

wyznaczy dodatkowy termin zawodów. 

 

13. Organizator zachowuje prawo do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie 

stosowania niniejszego regulaminu oraz interpretowania jego postanowień. 

 

14. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem regulowane będą każdorazowo przez 

propozycje zawodów, oraz przepisy ogólne PZJ. 
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