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 „ZABAJKA CUP 2021”,  
cykl zawodów jeździeckich w dyscyplinie skoki przez przeszkody   

rozgrywanych pod patronatem Burmistrza Głogowa Małopolskiego, 
pana Pawła Baja –  

REGULAMIN 
 
 

 

 
 
 
 

Propozycje zatwierdzone przez Zarząd LKJ Zabajka 
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TERMIN ZAWODÓW: 
 

1. 8-9 maj 2021  - I i II eliminacja  
2. 5-6 czerwiec 2021  - III i IV eliminacja  
3. 10-11 lipiec 2021  - V i VI eliminacja  
4. 7-8 sierpnia 2021  - VII i VIII eliminacja  
5. 4-5 września 2021  - PÓŁFINAŁ i FINAŁ  

 

Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia zawodów cyklu na inny 

termin. W przypadku gdyby przeniesienie było niemożliwe, a zawody 

odwołane, pomniejszona będzie ilość konkursów eliminacyjnych branych  

do klasyfikacji ogólnej. 

MIEJSCE ZAWODÓW: Hipodrom LKJ „Zabajka” 
 
ORGANIZATOR: 

 
Ludowy Klub Jeździecki „Zabajka”, ul. Brylantowa 14, 36-060 Głogów Młp.,  
Tel/fax (0-17) 851-77-11, http://www.zabajka.org, biuro@zabajka.org, 
zawody@zabajka.org. 

 
ZASADY 

ROZGRYWANIA 

KONKURSÓW : 
 

Cykl zawodów rozgrywanych pod nazwą:  

 „ZABAJKA CUP 2021”,  

składa się z 4 zawodów eliminacyjnych oraz zawodów finałowych. Zostanie 

rozegrany w kategorii 60 cm  i 80 cm.  

Zabajka Cup 2021 rozegrany zostanie w trakcie zawodów zorganizowanych 

w pięciu terminach. Na każdych zawodach w wyżej podanych terminach  

1 - 4, rozegrane zostaną dwa konkursy eliminacyjne, jeden konkurs odbędzie 

się w sobotę (w pierwszym dniu zawodów) a drugi w niedzielę (w drugim 

dniu zawodów). W każdym konkursie zawodnicy zdobywają punkty 

bonifikacyjne według niżej podanej tabeli - RANKING, ZASADY PUNKTACJI. 

Zawody rozgrywane w terminach 1-4 są zawodami eliminacyjnymi.  

W terminie piątym rozegrany zostanie półfinał (sobota) i finał (niedziela). 

Cykl „ZABAJKA 2020” rozgrywany jest w dwóch KATEGORIACH:  

 Kategoria do 60 cm 

 Kategoria do 80 cm  

Konkursy eliminacyjne rozgrywane będą na zasadach konkursu zwykłego 

(art. 238.2.1) lub konkursu specjalnego, z trafieniem w normę czasu (B dod. 

S1), 

Półfinał rozgrywany na zasadach konkursu zwykłego (art. 238.2.1) 

Finał rozgrywany na zasadach art. 274.2 (dwufazowy specjalny). 

 

WARUNKI I ZASADY 

UCZESTNICTWA: 
 ZABAJKA CUP 2021 – oznacza, że mogą startować w nim zawodnicy 

niezrzeszeni, zrzeszeni w dowolnym wojewódzkim związku jeździeckim 

oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy z prawem do nagród i tytułów. 

 Obydwie Kategorie są otwarte dla zawodników – amatorów bez względu 

na wiek.  



 Minimalny warunek – brak wcześniejszego posiadania II i wyższej licencji  

w skokach.  

 Wymagane są aktualne badania sportowe, zgoda rodziców (dla osób 

niepełnoletnich), ubezpieczenie NW.  

 Zawodnicy mogą zbierać punkty w obu kategoriach.  

 Chęć przestąpienia do klasyfikacji w cyklu „ZABAJKA CUP 2021”, należy 

zaznaczyć przy zgłoszeniach. 

 W pierwszym konkursie eliminacyjnym kolejność będzie losowa.  

Od drugiej eliminacji, zawodnicy będą startować w kolejności odwrotnej 

do zajmowanej w rankingu cyklu Zabajka CUP 2021 pozycji, przy czym, 

osoby startujące po raz pierwszy w cyklu, ustawione będą na początku 

listy startowej w kolejności losowej. 

 Do klasyfikacji końcowej będą liczone punkty zdobyte w pięciu 

eliminacjach (najlepsze starty) oraz w konkursie półfinałowym  

i finałowym.  

 W przypadku startu w konkursie na więcej niż jednym koniu liczy się 

lepszy wynik zawodnika. 

 W przypadku dwukrotnego startu na tym samym koniu w tym samym 

konkursie do klasyfikacji brany jest po uwagę pierwszy przejazd. 

 W zawodach finałowych może wziąć udział każdy, kto  

w dotychczasowym rankingu (eliminacje) zdobył co najmniej 1 punkt 

bonifikacyjny.  

 W zawodach eliminacyjnych i półfinale każdy zawodnik może startować 

na dwóch koniach. Dopuszcza się start w konkursie dwóch zawodników 

na tym samym koniu, pod warunkiem zachowania dziennego limitu 

startu konia.  

 W konkursie finałowym każdy zawodnik może startować tylko na jednym 

koniu.  

 Kolejność startu w zawodach półfinałowych i finałowych będzie 

odwrotna do kolejności miejsc w rankingu.  

 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się 

odpowiednie przepisy, obowiązujące w PZJ.  

RANKING, ZASADY 

PUNKTACJI:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W zawodach eliminacyjnych punkty bonifikacyjne przyznawane będą dla 

pierwszych 15 zawodników, według tabeli: 

 
Msc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Pkt. 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 W zawodach półfinałowych punkty bonifikacyjne przyznawane będą wg. 

powyższej tabelki powiększone o mnożnik 1,5. 

 Ranking zawodników uczestniczących w cyklu ZABAJKA CUP 2021, będzie 

sporządzany na bieżąco po każdych zawodach. 

 Przed przystąpieniem do zawodów finałowych, zdobyte punkty 

bonifikacyjne zostaną przeliczone na punkty karne. 

 Liderowi zostanie przypisane 0 punktów karnych.  



 
 
 
 
NAGRODY: 
 
 

 Liczba punktów karnych następnych zawodników będzie wynikać  

z różnicy zdobytych punktów, w stosunku do lidera (strata punktowa  

do lidera), pomniejszoną o współczynnik 0,25.  

 Zwycięzca konkursu finałowego zostanie zwycięzcą  cyklu ZABAJKA CUP 

2021. 

Nagrody pieniężne przewidziane dla zwycięzców cyklu (zawody finałowe): 
 

Konkurs 1 msc. 2 msc. 3 msc. 4 msc. 5 msc. 

Kat. 60 200 zł 150 zł 100 zł 60 zł 40 zł 

Kat. 80 200 zł 150 zł 100 zł 60 zł 40 zł 
 

 
 
 
 
KODEKS 

POSTĘPOWANIA  
Z KONIEM: 

 

Wysokość i rodzaj nagród w konkursach eliminacyjnych będą podawane 

na bieżąco w propozycjach zawodów.  

 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek 

sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu 

oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze 

i  wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być 

podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom  

np. komercyjnym. 

  

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu  

w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi 

wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 

obrządku, kucia i transportu.  

2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim 

wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków, 

środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru 

konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania przemocy.  

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia 

szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, 

pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także 

podczas podróży powrotnej z zawodów.  

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną 

opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie 

po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki 

weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej 

starości, ewentualnie eutanazji.  

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do 

stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących 

wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

  
PREZES LKJ „ZABAJKA" -  Joanna Bartoszewska 

Opracowanie Regulaminu - Wiesław Kozak 


