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1. Definicje 

1) Zawody eliminacyjne (Eliminacje) – zawody regionalne, krajowe lub międzynarodowe włączone do 
rozgrywek Pucharu Polski WKKW (Cyklu). 

2) Konkursy eliminacyjne – konkursy rozgrywane podczas Eliminacji, w których zawodnicy lub konie mogą 
zdobywać punkty w ramach Cyklu: 

a) Klasa CNC 80/90/100 

b) Klasa CNC 1*/ CCI1* 

c) Klasa CNC 2*/ CCI2* 

d) Klasa CNC 3*/ CCI3* 

e) Klasa CNC 4*/ CCI4* 

3) Finał Pucharu Polski WKKW (Finał) – ostatnie z zawodów Cyklu, po których ustalana jest klasyfikacja 
końcowa Pucharu Polski WKKW.  

4) Konkurs finałowy – konkurs rozgrywany podczas Finału, odpowiedni dla danej kategorii: 
a) Klasa CNC100 – Amatorzy 

b) Klasa CNC 90 – Młodzicy 

c) Klasa CNC1* - Juniorzy Młodsi 

d) Klasa CCI 2* lub CCI3* - Juniorzy 

e) Klasa CCI 3* lub CCI4* - Młodzi Jeźdźcy 

f) Klasa CCI 4* - Seniorzy 

W ramach Finału może zostać rozegrany więcej niż jeden konkurs finałowy dla danej kategorii 

wiekowej. 

5) Zawodnik kategorii Amator - zawodnik w wieku powyżej 21 lat, który nigdy nie wystartował w konkursie 
CCI2* (konkurs międzynarodowy). 

6) Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski WKKW (klasyfikacja końcowa) – ranking zawodników lub koni w 
każdej kategorii oraz ranking klubowy ustalany po Finale. 

7) Wynik kwalifikujący – wynik uzyskany przez parę w danym konkursie zgodnie z Regulaminem WKKW. 
8) Organizatorzy zawodów – podmioty organizujące Eliminacje oraz organizator Finału Pucharu Polski 

WKKW. 
9) Organizator Pucharu Polski WKKW – podmiot odpowiedzialny za koordynację całości rozgrywek 

Pucharu Polski WKKW. 

 
2. Kategorie 

1) Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski WKKW będzie prowadzona w następujących kategoriach: 

a) Amatorzy – zawodnicy zgodnie z definicją wskazaną w art. 1 pkt. 5) 

b) Młodzicy (duże konie i kuce) – zawodnicy w wieku 11-13 lat, 

c) Juniorzy Młodsi (duże konie i kuce) – zawodnicy w wieku 14-15 lat, 

d) Juniorzy – zawodnicy w wieku 16-18 lat, 

e) Młodzi Jeźdźcy – zawodnicy w wieku 19-21 lat, 

f) Seniorzy – zawodnicy od 22 lat. 

g) Konie 4-letnie – konie w wieku 4 lat, hodowli polskiej i zagranicznej, na których startują zawodnicy 

zarejestrowani w Polskim Związku Jeździeckim oraz konie hodowli polskiej, na których startują 

zawodnicy zagraniczni. 

h) Konie 5-letnie – konie w wieku 5 lat, hodowli polskiej i zagranicznej, na których startują zawodnicy 

zarejestrowani w Polskim Związku Jeździeckim oraz konie hodowli polskiej, na których startują 

zawodnicy zagraniczni.  
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i) 6-letnie – konie w wieku 6 lat, hodowli polskiej i zagranicznej, na których startują zawodnicy 

zarejestrowani w Polskim Związku Jeździeckim oraz konie hodowli polskiej, na których startują 

zawodnicy zagraniczni. 

2) Wiek zawodnika określa się zgodnie z kalendarzowym rokiem urodzenia. 

3) Wiek konia określa się zgodnie z kalendarzowym rokiem urodzenia. 

 

3. Punktacja 

1) Zawodnicy lub konie zdobywają punkty do rankingu w konkursach eliminacyjnych podczas Eliminacji 
oraz podczas Finału. Do klasyfikacji Pucharu Polski WKKW będzie liczony tylko jeden, najlepszy wynik 
punktowy osiągnięty przez zawodnika na danych zawodach; 

2) Podczas Finału zawodnicy otrzymają 150% punktów wynikających z tabeli jeśli wystartują w konkursie 
finałowym i uzyskają wynik kwalifikacyjny. W przypadku nie uzyskania wyniku kwalifikacyjnego w 
konkursie finałowym zawodnicy otrzymają 100% punktów wynikających z tabeli; 

3) Podczas Finału konie otrzymają 150% punktów wynikających z tabeli jeśli uzyskają wynik 
kwalifikacyjny. W przypadku nie uzyskania wyniku kwalifikacyjnego konie otrzymają 100% punktów 
wynikających z tabeli; 

4) Zawodnicy lub konie zdobywają punkty do rankingu w następujących konkursach: 

• w kategorii Amatorzy – od CNC 80 do CNC 1*/ CCI1*, 

• w kategorii Młodzików - od CNC 80 do CNC 1*, 

• w kategorii Juniorów Młodszych – od CNC 90 do CNC 2*/ CCI 2*,  

• w kategorii Juniorów – od CNC 1*/ CCI 1* do CNC 3*/ CCI3*, 

• w kategorii Młodych Jeźdźców – od CNC 2*/ CCI 2* do CNC 4*/ CCI 4* 

• w kategorii Seniorów - od CNC 3*/ CCI 3* do CNC 4*/ CCI 4* 

• w kategorii Koni 4-letnich – od CNC 80 do CNC 100 

• w kategorii Koni 5-letnich – od CNC 90 do CNC 1*/ CCI 1* 

• w kategorii Koni 6-letnich – od CNC 1* do CNC 2*/ CCI 2* 

 

5) Zawodnicy lub konie zdobywają punkty do rankingu zgodnie z poniższą tabelą, według zajętej pozycji 
wśród polskich zawodników danej kategorii: 

 

pozycja 
w 
ramach 
danej 
kategorii 

CNC 
80 

CNC 
90 

CNC 
100 

CNC 1* CCI 1* CNC 2* CCI 2* CNC 3* CCI 3* 
CNC 4*/ 
CCI4* 

 

 

 

1 30 40 50 60 70 85 100 115 130 150  

2 20 30 40 50 60 75 90 105 120 140  

3 15 25 35 45 55 70 85 100 115 135  

4 10 20 30 40 50 65 80 95 110 130  

5 8 17 27 37 47 62 77 92 107 127  

6 6 14 24 34 44 59 74 89 104 124  

7 4 12 22 31 41 56 71 86 101 121  

8 2 10 20 28 38 53 68 83 98 118  

9 1 8 18 26 36 51 66 81 96 116  

10 - 6 16 24 34 49 64 79 94 114  

11 - 4 14 22 32 47 62 77 92 112  

12 - 2 12 20 30 45 60 75 90 110  
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13 - 1 10 18 28 43 58 73 88 108  

14 - - 8 16 26 41 56 71 86 106  

15 - - 6 14 24 39 54 69 84 104  

16 - - 4 12 22 37 52 67 82 102  

17 - - 2 10 20 35 50 65 80 100  

18 - - 1 
dalej co 
2 pkt. 

dalej co 
2 pkt. 

dalej co 
2 pkt. 

dalej co 
2 pkt. 

dalej co 
2 pkt. 

dalej co 
2 pkt. 

dalej co 2 
pkt. 

 

 

 
6) W konkurach od CNC 2* / CCI 2* wzwyż – zawodnik lub koń otrzyma punkty zgodnie z tabelą pod 

warunkiem uzyskania wyniku kwalifikującego, pozostali zawodnicy otrzymają 75% punktów 
wynikających z tabeli. W przypadku gdy 75% punktów stanowić będzie liczbę niecałkowitą, suma 
otrzymanych punktów zostanie zaokrąglona na korzyść zawodnika lub konia do pełnych punktów. 

 
4. Klasyfikacja 

1) Klasyfikacja końcowa indywidualna Pucharu Polski WKKW: 
a) Do klasyfikacji końcowej indywidualnej: 

• w kategorii Seniorów i Młodych Jeźdźców będą liczone 3 najlepsze wyniki punktowe osiągnięte 
przez zawodnika w zawodach eliminacyjnych podczas całego Cyklu rozgrywek oraz wynik 
uzyskany w Finale. 

• w kategorii Amatorów, Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów będą liczone 4 najlepsze 
wyniki punktowe osiągnięte przez zawodnika w zawodach eliminacyjnych podczas całego Cyklu 
rozgrywek oraz wynik uzyskany w Finale. 

b) W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów o kolejności w klasyfikacji 
końcowej decyduje miejsce zajęte przez zawodnika w konkursie finałowym. W przypadku 
rozegrania więcej niż jednego konkursu finałowego decyduje konkurs finałowy wyższy rangą. 

c) Zawodnik, który nie wystartuje w konkursie finałowym, zajmie miejsce za zawodnikami startującymi 
w konkursie finałowym, w kolejności zgodnej z sumą punktów zdobytych w zawodach 
eliminacyjnych i Finale. 

d) Zawodnik, aby zostać sklasyfikowany w klasyfikacji końcowej musi wystartować w minimum 
jednych zawodach eliminacyjnych. 

e) Zawodnik, który chce zostać sklasyfikowany w kategorii wyższej niż odpowiada jego wiek ma 
obowiązek przesłać deklarację drogą elektroniczną do Organizatora Pucharu przed pierwszym 
startem zawodnika w rozgrywkach Pucharu w danym Cyklu. W przypadku braku deklaracji 
zawodnik zostanie sklasyfikowany w kategorii zgodnej ze swoim wiekiem i nie zdobędzie 150% 
punktów, o których mowa w ust. 3 pkt 2) jeśli wystartuje w konkursie finałowym wyższej kategorii 
wiekowej. W przypadku, gdy deklaracja zostanie złożona w trakcie Cyklu zawodnik zostanie 
sklasyfikowany w wyższej kategorii wiekowej, ale wcześniej zdobyte punkty rankingowe nie 
zostaną uwzględnione w klasyfikacji końcowej.   

f) Zawodnik kategorii Amator, który w trakcie Cyklu wystartuje w konkursie CCI2* zostanie usunięty 
z klasyfikacji w kategorii Amatorów. 

 

2) Klasyfikacja końcowa koni 4-letnich, 5-letnich i 6 letnich Pucharu Polski WKKW: 
a) Do klasyfikacji końcowej w kategorii Koni 4-letnich, Koni 5-letnch i Koni 6-letnich będą liczone 3 

najlepsze wyniki punktowe osiągnięte przez danego konia w zawodach eliminacyjnych podczas 
całego Cyklu rozgrywek oraz wynik uzyskany w Finale. 

b) W przypadku uzyskania przez konie takiej samej liczby punktów o kolejności w klasyfikacji 
końcowej decyduje lepszy wynik punktowy uzyskany przez danego konia Finale.  

c) Koń, który nie wystartuje w Finale, zajmie miejsce za końmi startującymi w Finale, w kolejności 
zgodnej z sumą punktów zdobytych w zawodach eliminacyjnych. 
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d) Koń, aby zostać sklasyfikowany w klasyfikacji końcowej musi wystartować w minimum jednych 
zawodach eliminacyjnych. 

3) Klasyfikacja końcowa klubowa Pucharu Polski WKKW: 

a) Do klasyfikacji klubowej Pucharu Polski WKKW będą liczone 4 najlepsze wyniki punktowe 
zawodników jednego klubu z klasyfikacji końcowej indywidualnej Pucharu Polski WKKW spośród 
kategorii: Amator, Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodych Jeźdźców i Seniorów; 

b) Klub będzie liczony w klasyfikacji klubowej Pucharu Polski WKKW pod warunkiem sklasyfikowania 
zawodników w minimum 2 kategoriach wiekowych. 

 
5. Nagrody 

1) Konkursy eliminacyjne – nagrody zapewnia Organizator zawodów (zgodnie z Regulaminem WKKW) 
2) Zawodnicy, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w Klasyfikacji końcowej każdej kategorii indywidualnej 

Pucharu Polski WKKW otrzymują medale i puchary – zapewnione przez Organizatora PP WKKW 
3) Hodowcy i Właściciele koni, które zdobyły trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji końcowej w kategorii 

Koni 4-letnich, Koni 5-letnich, 6-letnich otrzymują nagrody honorowe – zapewnione przez Organizatora 
PP WKKW 

 
6. Przepisy końcowe 

1) Każdy z zawodników wysyłając swoje zgłoszenie na poszczególne Eliminacje oraz Finał przekazuje 
Organizatorowi Pucharu Polski WKKW swoje dane osobowe, które będą przetwarzane wyłącznie w 
celu prawidłowego przeprowadzenia Pucharu Polski WKKW, a w szczególności w celu ogłoszenia 
wyników Cyklu. 

2) Udział w zawodach organizowanych w ramach Pucharu Polski WKKW oznacza akceptację niniejszego 
Regulaminu. 

3) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Polskiego Związku 
Jeździeckiego, w szczególności Przepisy Ogólne, Regulamin rozgrywania zawodów krajowych w 
WKKW oraz Przepisy WKKW - FEI. 


