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REGULAMIN ZAWODÓW PUCHAR KRUKÓW 2014 

1.  W zawodach mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie jak i 

niepełnoletnie z tym, że osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną 

zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.  

2. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo – biuro@stajniakruki.pl na 

formularzach zgłoszeniowych ( do pobrania na stronie 

www.stajniakruki.pl) lub telefonicznie +48 535 060 531 

3. Każdy zawodnik musi posiadać zaświadczenie lekarskie zezwalające na 

uczestnictwo w zawodach jeździeckich. .  

4. Zawodnicy nie posiadający odpowiednich dokumentów, nie będą 

dopuszczeni do startów 

5. W Pucharze mogą startować konie 4-letnie i starsze.  

6. Konie startujące w zawodach muszą legitymować się paszportem z 

aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej. 

7. Ostateczne zamknięcie listy startowej następuje dzień przed przed 

planowanym początkiem zawodów. 

8. Start w FINALE jest obowiązkowy. 

STRÓJ 

9.  Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku lub toczku z 

zapięciem trzypunktowym. Zaleca się też dla wszystkich niepełnoletnich 

zawodników kamizelki ochronne.  

10. Wszystkich uczestników konkursów obowiązuje schludny i bezpieczny 

strój. 

11. Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ.  

PUNKTACJA/ZASADY RYWALIZACJI 

http://www.stajniakruki.pl/
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12. Puchar Kruków rozgrywany będzie w formie dwuboju jeździeckiego –

ujeżdżenie i skoki przez przeszkody - podzielonego na dwie kategorie: 

Małą i Dużą. 

13.  Dwubój obejmuje przejazdy czworobokowe ( programy na poszczególne 

rozgrywki do pobrania) oraz przejazdy parkourowe  - w kategorii Małej 

do 30 cm w kategorii Dużej do 60 cm.  

14. Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii (MAŁEJ lub DUŻEJ), 

zadeklarowanej przy zgłoszeniu na pierwszych zawodach, w których 

będzie uczestniczył 

15. Zawodnik może starować na dwóch koniach, ale w finale musi 

zdecydować się na jednego konia. 

16. Zawodnik ma prawo startować 2 razy w konkursie pucharowym. Do 

wyniku końcowego brany będzie pod uwagę lepszy wynik. 

17.  O miejscu decyduje łączna ilość punktów zdobytych w próbie ujeżdżenia 

i skoków.  

18. W próbie ujeżdzenia każdy ruch programu oceniany będzie w skali 0-10. 

Gdzie: 

 0- ruch niewykonany ,  

1 – ruch zaznaczony,  

2 – b. słabo wykonany, 

3 – dostateczny,  

4 – poprawny,  

5 – dobry,  

6 – dobry +,  

7- bardzo dobry,  
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8 – celujący, 

9 – doskonały - ,   

10 - doskonały 

19. . W próbie skoków przyznawane będą punkty karne: 

Zrzutka – 4 punkty 

Wyłamanie   – 2 punkty 

2 wyłamanie – 4 punkty 

3 wyłamanie – eliminacja 

20. Suma punktów karnych z próby skoków będzie odejmowana od wyniku z 

próby ujeżdżenia dając końcowy wynik dwuboju. 

21. Dla zawodników będzie prowadzona punktacja wg. klucza:  

-  1 miejsce   - 10pkt.  

-  2 miejsce   - 8 pkt.  

-  3 miejsce   - 6pkt.  

-  4 miejsce   - 4pkt.  

-  5 miejsce i kolejne - 2pkt. 

22. W przypadku, gdy zawodnicy uzyskają jednakową ilość punktów w tej 

samej kategorii, o kolejności końcowej zadecyduje większa ilość 

zwycięstw. W razie konieczności pod uwagę będą brane miejsca drugie, 

następnie trzecie. 

23. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS 

POSTĘPOWANIA Z KONIEM.  

24. Opłata startowa w każdych zawodach wynosi 40zł/przejazd od pary 

zawodnik/koń, pod warunkiem zgłoszenia nie później, niż 2 dni przed 

zawodami.  
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25. Zgłoszenie uczestnictwa w całym cyklu – płatne  z góry - 140 zł /para 

zawodnik koń. 

26. Opłata startowa za zgłoszenie po terminie wynosi 50zł/przejazd.  

27. Opłata za boks 30zł/ doba.  

NAGRODY 

28. W klasyfikacjach końcowych Pucharu kruków za trzy pierwsze miejsca w 

każdej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe. 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowania 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 i 

środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru 

konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

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 staranna opiekę 

po zakończeniu zawodów a także humanitarne traktowanie po 

zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to własciwej opieki 

weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach , spokojnej starości, 

ewentualnie eutanazji. 
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5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich 

aspektów współpracy z koniem. 

 


