
 

 

 
Regulamin  

Pucharu Ośrodka Jeździeckiego ASSANYA 2022 

ORGANIZATOREM cyklu jest Stowarzyszenie OSADA KJ ASSANYA z siedzibą w Żmiącej 43.  

MIEJSCE rozgrywania zawodów - ośrodek jeździecki w Osadzie Konnej Assanya  w Żmiącej 43, na 
parkurze – 55 x 45 m piasek, rozprężania hala – 25 x 65 m piasek.  

CYKL zawodów Pucharu Ośrodka Jeździeckiego Assanya 2022 obejmuje 6 imprez rozgrywanych w 
ramach 3-dniowych zawodów. 

Prawo do klasyfikacji w rankingu Pucharu Ośrodka Jeździeckiego Assanya, zwanego dalej POJA, 
rozgrywanego w ramach zawodów regionalnych (ZR) mają wszyscy zawodnicy zarejestrowani w PZJ lub 
WZJ, a także zawodnicy zagraniczni. 
 
Zawody, odbywać się będą wg aktualnych przepisów i regulaminów PZJ. 
 

RUNDA BRĄZOWA 
konkurs kwalifikacyjny o wysokości 110cm i 115cm, z finałami 115cm. 

Prawo startu mają zawodnicy z III i II licencją. 
 

RUNDA SREBRNA 
konkurs kwalifikacyjny o wysokości 120 i 125cm, z finałami 125cm. 

Prawo startu mają zawodnicy z III i i wyższą licencją. 
 

RUNDA ZŁOTA 
konkurs kwalifikacyjny o wysokości 130cm i 135cm, z finałami 135cm. 

Prawo startu mają zawodnicy z II i wyższą licencją. 
 
PLANOWANY TERMINARZ 
22-24.04.2022 – I zawody kwalifikacyjne 
27-29.05.2022 – II zawody kwalifikacyjne 
17-19.06.2022- III zawody kwalifikacyjne 
26-28.08.2022 – IV zawody kwalifikacyjne 
23-29.09.2022 – V zawody kwalifikacyjne 
14-16.10.2022 –  FINAŁ 
 
ZASADY PUNKTACJI: 
Dla zawodników będzie prowadzona punktacja wg następującego klucza: 
 
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Punkty 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 
 
Punkty przyznawane są dla zawodników za dane miejsca w konkursie (wg tabeli powyżej), pod 
warunkiem, że dana para uzyskała wynik do 8pkt. karnych w konkursie zwykłym, bądź wynik do 8pkt. 
karnych w konkursie dwufazowym w I fazie. 
Zawodnikom startującym na większej liczbie koni, liczy się tylko jeden, najlepszy wynik. 
 
 
 
ZAWODY KWALIFIKACYJNE, FINAŁ 
Każdy zawodnik może wystartować w danym konkursie kwalifikacyjnym na dowolnej liczbie koni. Do 
klasyfikacji końcowej konkursu liczy się jeden, lepszy wynik. 
Warunkiem startu w niedzielnym finale zawodów kwalifikacyjnych i finałowych jest ukończenie przez 
zawodnika jednego z konkursów danej rundy, rozgrywanego w dniach poprzedzających finał zawodów. 
 



 

 

 
Finał POJA 2022 
 
W FINALE POJA biorą udział zawodnicy którzy zdobyli przynajmniej 1 punkt w zawodach kwalifikacyjnych. 
O klasyfikacji końcowej zawodnika w POJA zadecyduje: suma punktów zdobytych w trzech najwyżej 
punktowanych zawodach kwalifikacyjnych oraz punkty zdobyte w zawodach finałowych (14-16.10.2022) 
przy czym start w finale jest obowiązkowy. 
W przypadku jednakowej ilości liczby punktów rankingowych, o miejscach medalowych decyduje 
rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego, o dalszych miejscach, w przypadku jednakowej liczby 
punktów, decyduje lepszy wynik zawodów finałowych. 
W Finale POJA zawodnik, możne brać udział tylko w jednej, zadeklarowanej przed finałem rundzie 
(deklaracja ta musi mieć miejsce najpóźniej na 30min po zakończeniu konkursów sobotnich w biurze 
zawodów). 
W konkursie finałowym zawodnik może startować również na dowolnej liczbie koni, ale w odróżnieniu od 
eliminacji ma obowiązek wskazać konia, którego „punkty” będą brane pod uwagę w rankingu (przed 
rozpoczęciem rundy konkursu finałowego). 
W Finale zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc w rankingu przed finałem. 
Konkursy finałowe rozgrywane są na tych samych zasadach co konkursy kwalifikacyjne, jednak punkty 
bonifikacyjne liczone są przez mnożnik 1,5. 
Konkursy finałowe mogą mieć charakter otwarty i mogą w nich startować pary nie liczące się do finału 
POJA. Pary liczące się do klasyfikacji POJA muszą być oznaczone na listach startowych i wynikach. 
Konie zawodników liczone do klasyfikacji POJA startują jako pierwsze. 
 Po konkursie finałowym tworzony jest ranking końcowy, w którym wszystkim zawodnikom do punktów 
zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych dodaje się punkty bonifikacyjne zdobyte w konkursie 
finałowym. 
 
NAGRODY 
 
W klasyfikacji końcowej POJA za trzy pierwsze miejsca w każdej z rund przewidziane są Puchary oraz 
nagrody finansowe o wartości: 
 
RUNDA BRĄZOWA 
Za I miejsce - 1000 zł 
Za II miejsce - 700 zł 
Za III miejsce - 500 zł 
 
RUNDA SREBRNA 
Za I miejsce - 1300 zł 
Za II miejsce - 1000 zł 
Za III miejsce - 800 zł 
 
RUNDA ZŁOTA 
Za I miejsce - 1500 zł 
Za II miejsce - 1200 zł 
Za III miejsce - 1000 zł 
 
Koń zwycięzcy każdej z rund otrzyma derkę. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w terminach i ilości rozgrywanych zawodów.  
W przypadku gdyby przeniesienie było niemożliwe, a zawody odwołane, pomniejszona będzie ilość 
konkursów kwalifikacyjnych branych do klasyfikacji ogólnej rankingu. 
Rankingi prowadzone będą na bieżąco i publikowane na stronie Ośrodka Jeździeckiego ASSANYA i Osada 
Konna ASSANYA (www.assanya.eu), w ciągu 10 dni od dnia zakończenia danej kwalifikacji. 
 
 


