
Regulamin Just Riding Cup w skokach przez przeszkody  
(na sezon 2015/2016)  

 
& 1. Postanowienia ogólne  

 
1. Definicje:  
1.1. Just Riding Cup składa się z 3 zawodów kwalifikacyjnych i z zawodów finałowych.  
1.2. Organizatorzy konkursów - podmioty organizujące zawody podczas których rozgrywane 
są konkursy kwalifikacyjne JRC oraz organizator zawodów finałowych JRC.  
1.3. Organizator cyklu rozgrywek JRC – podmiot odpowiedzialny za koordynację całości 
rozgrywek.  
2. Kategorie:  
2.1 Just Riding Cup rozgrywany jest w dwóch kategoriach: Runda Amatorów – Just Start, 
Runda Profi – Just Pro  
2.2 - Runda Amatorów – Just Start – kategoria towarzyska, otwarta dla zawodników – 
amatorów bez względu na wiek. Runda odbędzie się w konkursie klasy LL.  
Zawodnicy posiadający licencję III lub wyższą są wyłączeni. Wymagane są tylko badania 
sportowe, ubezpieczenie NNW, zgoda rodziców (dla osób niepełnoletnich).  
2.3. – Runda Profi – Just Pro- kategoria otwarta dla wszystkich zawodników zrzeszonych, 
posiadających co najmniej III licencję w skokach.  
2.4 - Dopuszcza się możliwość jednej zmiany na wyższą kategorię, podczas konkursów  
kwalifikacyjnych, tracąc przy tym zdobyte wcześniej punkty rankingowe.  
 

& 2. Konkursy kwalifikacyjne  
 

1. W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch koniach (drugie 
konie zawodników ustawione są na początku listy startowej). Do klasyfikacji JRC liczy się 
lepszy wynik. Dopuszcza się start konia pod różnymi zawodnikami w dwóch kategoriach w 
podczas kwalifikacji z zachowaniem dziennego limitu startów.  
 
2. Punktacja w konkursach kwalifikacyjnych:  
 
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Punkty 
bonifikacyjne 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
3. Punktacja w konkursie półfinałowym:  
 
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Punkty 
bonifikacyjne 30 25,5 22,5 19,5 18 16,5 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5 

  
 

& 3. Zawody finałowe  
 

1. Klasyfikacja zawodników przed zawodami finałowymi tworzona jest na podstawie 
zdobytych punktów bonifikacyjnych. Każdemu zawodnikowi liczą się trzy najlepsze starty z 
kwalifikacji.  



2. W zawodach finałowych może wziąć każdy, kto w dotychczasowym rankingu zdobył co 
najmniej 1 punkt bonifikacyjny. W półfinale każdy zawodnik może startować na dwóch 
koniach. W półfinale jeden koń może startować tylko pod jednym zawodnikiem. W konkursie 
finałowym każdy zawodnik może startować tylko na jednym koniu.  
 
3. Program zawodów i zasady klasyfikacji.  
3.1 Konkurs półfinałowy rozgrywane według art. 238.2.2. Punkty bonifikacyjne jak w &.2. 
punkt 4.  
3.2 Po konkursie półfinałowym tworzony jest ranking przed finałem, w którym wszystkim  
zawodnikom do punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych dodaje się punkty  
bonifikacyjne zdobyte w konkursie półfinałowym. 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.  
3.3 Konkurs finałowy rozgrywany jako dwunawrotowy dokładności art. 273.3.2.  
3.4 Każdy zawodnik startuje w konkursie finałowym na jednym koniu.  
3.5 W pierwszym nawrocie finału startuje 20 najlepszych zawodników w każdej kategorii 
oraz wszyscy, którzy mają taką samą liczbę punktów jak zawodnik na 20. miejscu w 
rankingu. Kolejność startu odwrotna do zajmowanych miejsc po półfinale.  
3.6 W drugim nawrocie finału startuje 10 najlepszych zawodników po pierwszym nawrocie w 
każdej kategorii oraz wszyscy, którzy maja taką samą liczbę punktów jak zawodnik na 10. 
miejscu w rankingu. Kolejność startu odwrotna do zajmowanych miejsc po pierwszym 
nawrocie finału.  
3.7 O klasyfikacji końcowej JRC decyduje suma punktów karnych z rankingu przed finałem i 
punktów karnych z konkursu finałowego.  
3.8 W przypadku równych wyników na pozycjach medalowych po drugim nawrocie finału 
należy przeprowadzić rozgrywkę na zasadzie konkursu zwykłego.  
 

& 4. Parametry konkursów 
 
1. Runda Amatorów – Just Start: Konkursy kwalifikacyjne i konkurs półfinałowy i finałowy  
Klasa konkursu od 80cm do 90 cm - zależności od propozycji (Finał 90-95)  
2. Runda Profi – Just Pro Konkursy kwalifikacyjne i konkurs półfinałowy i finałowy  
Klasa konkursu od P - zależności od propozycji ( Finał P-P1)  
 

& 5. Nagrody  
 

1. Nagrody honorowe. Zawodnicy, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji 
końcowej JRC otrzymują puchary w każdej kategorii. Zawodnicy którzy zdobyli pierwsze 
miejsce otrzymują derki.  
2.1 Wartość Nagród Rzeczowych ( może ulec podwyższeniu):  
 

I Kwalifikacja 1940 PLN 
II Kwalifikacja 2500 PLN 
III i IV Kwalifikacja 3000 PLN 
Półfinał 3300 PLN 
Finał 5700 PLN 
Razem 16440 PLN 

 
 



PODZIĘKOWANIA  
Dla Tarant Events  
za możliwość wykorzystania  
regulaminu Halowego Pucharu Polski  
 
TERMINARZ ZAWODÓW  
8-9.O8.2015 – I kwalifikacja Stajnia U Cieplego  
18-19.09.2015 – II kwalifikacja Stajnia U Cieplego  
17-18.10.2015- III -IV kwalifikacja Osrodek jezdziecki Bilcza  
Marzec 2016- Final Osrodek jezdziecki Bilcza 


