Regulamin Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny w Skokach- JPL (na sezon 2014)
& 1. Postanowienia ogólne
1. Definicje:
1.1. Jeździecki Puchar Lubelszczyzny w Skokach- cykl konkursów w skokach przez przeszkody
rozgrywanych podczas zawodów regionalnych wg kalendarza zawodów Lubelskiego Związku
Jeździeckiego zaliczanych do JPL, mogą w nim startować zawodnicy zrzeszeni w dowolnym
wojewódzkim związku jeździeckim oraz zawodnicy niezrzeszeni z prawem do nagród i tytułów.
1.2. Organizator cyklu rozgrywek JPL- Zarząd Lubelskiego Związku Jeździeckiego lub podmiot przez
Zarząd wskazany odpowiedzialny za koordynację całości rozgrywek.
1.3. Organizatorzy konkursów- podmioty organizujące zawody podczas których rozgrywane są konkursy
kwalifikacyjne JPL oraz organizator zawodów finałowych JPL- zatwierdzone przez organizatora cyklu.
2. Rundy:
2.1. Puchar Lubelszczyzny w Skokach rozgrywany jest w trzech kategoriach- rundach: Otwartej,
Średniej i Dużej. W danym sezonie zawodnik może być klasyfikowany tylko w jednej rundzie, jeżeli
zawodnik w trakcie kwalifikacji wystartuje w różnych rundach do rankingu liczą się punkty zdobyte w
najwyższej z nich, chyba że przy zgłoszeniu do zawodów zawodnik zaznaczy że chce być klasyfikowany
w niższej rundzie ( przy zgłoszeniu do konkursu np.: dopisek JPL ) lub przed startem zgłosi do Sędziego
Głównego zawodów, że klasyfikowany chce być w rundzie niższej.
2.2. Otwarta- runda otwarta dla zawodników bez względu na wiek- także niezrzeszonych, nie
posiadających drugiej klasy sportowej. Wymagane są badania sportowe i dla osób niepełnoletnich
zgoda rodziców.
2.3. Średnia- runda dla zawodników, którzy posiadają co najmniej licencję wstępną.
2.4. Duża- runda dla zawodników, którzy posiadają co najmniej III licencję w skokach.
Kategoria
Otwarta
Średnia
Duża

Klasy konkursów
Eliminacyjne
80
L
N

Półfinał
80
L
N

Finał
85
L1
N1

3. Podstawowe zasady organizacyjne
3.1. Konkursy kwalifikacyjne JPL w liczbie od 4 do 6 odbywają się w trakcie zawodów jednodniowych
lub w jednym dniu zawodów dwudniowych. Półfinał i finał w tym samym bądź dwóch dniach zawodów.
3.2. Konkursy odbywają się w trakcie wybranych zawodów regionalnych, których organizator akceptuje
regulamin JPL, uzyskał aprobatę Organizatora cyklu rozgrywek i wyraźnie oznaczył je w propozycjach
zawodów.
& 2. Konkursy kwalifikacyjne

1.1. Konkursami kwalifikacyjnymi do JPL są konkursy umożliwiające precyzyjne uszeregowanie
zawodników do 12 miejsca a jednocześnie zachęcające do dokładnego przebiegu w przejeździe
podstawowym: zwykłe z rozgrywką według zasad Art. 238.2.2., zwykłe z natychmiastową rozgrywką,
dwufazowe Art. 274.5.3.
1.2. W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. Do klasyfikacji
JPL liczy się lepszy wynik.
1.3. Dopuszcza się start konia pod różnymi zawodnikami podczas kwalifikacji- z zachowaniem
dziennego limitu startów.
2. Punktacja w konkursach kwalifikacyjnych:
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3. Do rankingu JPL liczą się 3 najlepsze wyniki z konkursów kwalifikacyjnych.
& 3. Półfinał i Finał
1. Półfinał
1.1. W konkursie półfinałowym może wziąć udział każdy, kto w dotychczasowym rankingu zdobył co
najmniej 1 punkt bonifikacyjny. Zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do miejsc zajmowanych po
kwalifikacjach.
1.2. W półfinale każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. W półfinale jeden koń może
startować tylko pod jednym zawodnikiem.
1.3. Konkurs półfinałowy rozgrywany jest według Art. 238.2.2.
1.4. Punktacja w konkursie półfinałowym:
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2. Finał
2.1. Klasyfikacja zawodników przed konkursem finałowym tworzona jest na podstawie zdobytych
punktów bonifikacyjnych. Każdemu zawodnikowi liczą się 3 najlepsze starty z kwalifikacji oraz punkty
bonifikacyjne zdobyte w konkursie półfinałowym.
2.2. W konkursie finałowym każdy zawodnik może startować tylko na jednym koniu.
2.3. Punkty bonifikacyjne przeliczane są na punkty karne według następującego klucza. Lider ma 0
punktów karnych. Punkty dla kolejnych zawodników wynikają z różnicy w liczbie punktów zdobytych w
stosunku do punktów lidera mnożonej razy 0,25.
2.4. Konkurs finałowy rozgrywany jest jako konkurs dokładności.
2.5. Kolejność startu jest odwrotna do miejsc zajmowanych po półfinale.

2.6. O klasyfikacji końcowej PLS decyduje suma punktów karnych z rankingu przed finałem i punktów
karnych z konkursu finałowego.
2.7. W przypadku równych wyników na pozycjach medalowych po finale, należy przeprowadzić
rozgrywkę na zasadzie konkursu zwykłego.
& 4. Finansowanie i nagrody
1. Od każdego konia startującego w konkursie rozgrywanym w ramach JPL organizator konkursu
przekazuje organizatorowi cyklu z opłaty startowej 20 PLN do puli w całości przeznaczonej na nagrody
w klasyfikacji końcowej. Warunkiem uznania wyników konkursu do rankingu JPL jest przekazanie
organizatorowi cyklu całości wpłat.
2. Nagrody honorowe. Zawodnicy, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji końcowej JPL w
każdej kategorii otrzymują puchary.
3. Nagrody finansowe.
3.1. Cała pula środków zebranych w czasie cyklu jest dzielona pomiędzy zwycięzców poszczególnych
kategorii w sposób następujący: Otwarta- 23%, Średnia- 33%, Duża- 44%.
3.2. W każdej kategorii nagradzanych jest sześciu najlepszych jeźdźców wg następującego klucza.
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3.3. Organizator cyklu rozgrywek JPL czynić będzie starania o zwiększenie puli nagród ze środków
pozyskanych od sponsorów.
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