
Otvorený Pohár Podkarpatska Developres v skokoch cez prekážky je najväčšia 
jazdecká súťaž v Poľsku, ktorá prebieha od apríla do októbra. 

V nadchadzajúcej sezóne 2012 bude piaty ročník OPP tvoriť sedem pretekov na území 
Podkarpatského vojvodstva v štyroch najväčších jazdeckých strediskách. 
  Tri kategórie, a to bronzová, strieborná, zlatá dávajú možnosť súťažiť veľkému počtu 
pretekárov na každom stupni: počnúc deťmi a amatérmi, cez hviezdy rôzneho formátu a 
končiac profesionálmi. 

Súťaže prebiehajú vyše šesť mesiacov. Celé to obdobie fanúšikovia, pretekári, ich 
sponzori, majitelia koní, sa tešia na súperenie o Otvorený Pohár Podkarpatska Developres v 
troch kategóriách. Ide totiž v podkarpatskom regióne o jedinú Jazdeckú ligu, zahrňujúcu 
svojím rozsahom vojvodstvá: podkarpatské, svätokrížske, malopoľské, lubelské, mazovské, 
sliezske a východnú časť Slovenska.  
 
Otvorený Pohár Podkarpatska Developres 2012 sa začne v apríli v ĽJK Zabajka v Zabajke. 
Potom v máji a v júni sa dve kvalifikácie uskutočnia v JKaŽ Pogórze v Gliniku Zaborowskom,  
V júli v JK Leśna Wola v Głogove Malopoľskom,  
V auguste v JK Equistro Wierzawice,  
V septembri v JK Leśna Wola v Głogove Malopoľskom.  
Finále nadchádzajúcich súťaží sa už po piatykrát uskutoční v JKaŽ Pogórze v Gliniku 
Zaborowskom.  
 
Čestnú záštitu nad súťažou prevzali: 
Mirosław Karapyta – maršálek Podkarpatského vojvodstva 
Robert Godek – starosta Strzyżovský 
Marek Śliwiński – primátor Strzyżova 
Robert Baj – primátor Głogova Malopoľského 
Piotr Urban – primátor Leżajska 
Marcin Szczypiorski – predseda PJZ 
 
Mediálny patronát: v podobe televíznych šotov v TVP Rzeszov z každých kvalifikačných 
pretekov a z finále, živé vstupy do vysielania Rádia Rzeszov, obšírne spravodajstvo v denníku 
Nowiny, rovnako na internetovom portáli Świat Koni / Svet koní. 
 
Na koniec musíme dodať ešte raz logo poháru, to v animácii na celom paneli a prečítať na 
záver tento text: 
Otvorený podkarpatský pohár Developres má už svojich verných prívržencov a priťahuje 
najlepších poľských a slovenských jazdcov! 



Pravidlá Otvoreného Pohára Podkarpatska v skokoch cez prekážky (na sezonu 2012) 
 

& 1. Všobecné ustanovenia 
1. Definície:  
1.1. Otvorený Pohár Podkarpatska – znamená, že v ňom môžu štartovať pretekári združení 
v ľubovoľnom vojvodskom jazdeckom zväze a pozvaní hostia zo zahraničia, s právom na ceny a tituly. 
1.2. OPP sa skladá z 6 kvalifikačných pretekov a finálových pretekov.  
1.3. Organizátori súťaží – subjekty realizujúce preteky, počas ktorých sa bojuje v kvalifikačných 
súťažiach OPP, ako aj organizátor finálových pretekov OPP.   
1.4. Organizátor cyklu súťaží OPP – subjekt zodpovedný za koordináciu celej súťaže.    
2. Kategórie:  
2.1 O Otvorený Pohár Podkarpatska sa súťaží v troch kategóriách: BRONZOVEJ, STRIEBORNEJ, ZLATEJ. 
2.2 – BRONZOVÁ – spoločenská kategória, otvorená pre pretekárov– amatérov bez ohľadu na vek. 
Minimálna podmienka – pretekár v minulosti nedisponoval licenciou II. ani vyššou v skokoch. 
Pretekári, ktorí štartujú v danej sezóne v STRIEBORNEJ alebo ZLATEJ kategórii sú vylúčení. 
Vyžadované sú iba športové prehliadky, súhlas rodičov (pre neplnoleté osoby).  
2.3. – STRIEBORNÁ -  kategória otvorená pre všetkých pretekárov, ktorí v danej sezóne neštartujú 
v BRONZOVEJ ani  ZLATEJ kategórii. Vyžadovaná je minimálne licencia III. v skokoch.     
2.4. – ZLATÁ – kategória otvorená pre všetkých pretekárov, ktorí v danej sezóne neštartujú 
v BRONZOVEJ ani STRIEBORNEJ kategórii. Vo finálových pretekoch je vyžadovaná licencia II. 
v skokoch.  
2.5 - Dopuszcza się możliwość jednej zmiany na wyższą kategorię, podczas konkursów 
kwalifikacyjnych, tracąc przy tym zdobyte wcześniej punkty rankingowe. 
 
 

& 2. Kvalifikačné súťaže 
1. Kvalifikačnou súťažou pre OPP v BRONZOVEJ kategórii je  bežná súťaž s vyradzovacou časťou a pre 
STRIEBORNÚ a ZLATÚ kategóriu je bežná súťaž s vyradzovacou časťou odohrávanou podľa zásad Čl. 
238.2.2. V kvalifikačnej súťaži môže každý pretekár štartovať na dvoch koňoch (druhé kone 
pretekárov sú umiestnené na začiatku štartového poradia). Pre klasifikáciu OPP sa počíta lepší 
z výsledkov. Je povolený štart koňa pod rôznymi jazdcami v dvoch kategóriách v kvalifikácií 
s zachovaním denného limitu štartov. 
2. Poradie na štarte. V prvej kvalifikácii štartujú pretekári v poradí stanovenom formou losovania. 
V ďalších pretekoch štartuje prvá desiatka rankingu OPP v opačnom poradí oproti miestam v OPP, 
ostatní v poradí stanovenom formou losovania.  
3. Bodovanie v kvalifikačných pretekoch: 
 
Miesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Bonifikačné 
body 

20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
4. Bodovanie v semifinálovej súťaži: 
 
Miesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Bonifikačné 
body 

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. Finálové preteky 
1. Klasifikácia pretekárov pred finálovými pretekmi je tvorená na základe získaných bonifikačných 
bodov. Každému z pretekárov sa počítajú tri najlepšie štarty z kvalifikácie.   
2. Finálových pretekov sa môže zúčastniť každý, kto v doterajšom rankingu získal aspoň 1 bonifikačný 
bod. V semifinále môže každý pretekár štartovať na dvoch koňoch. V kategórií polfinálu môže jeden 
kôň štartovať iba s jedným jazdcom.  
Vo finálovej súťaži môže každy pretekár štartovať iba na jednom koni.    
3. Program pretekov a pravidlá klasifikácie. 
3.1 Semifinálové súťaže sú vedené podľa Čl. 238.2.2. Bonifikačné body ako v &.2. bod 4.  
3.2 Po semifinálovej súťaži sa tvorí ranking pred finále, do ktorého sa všetkým pretekárom pripočítajú 
k bodom získaným počas kvalifikačných súťaží bonifikačné body získané v semifinálovej súťaži. 
Bonifikačné body sú prepočítané na trestné body podľa nasledovného kľúča. Líder má 0 trestných 
bodov. Body pre ďalších pretekárov vyplývajú z rozdielu v počte získaných bodov oproti bodom lídra 
vynásobené krát 0,25.     
3.3 Finálová súťaž sa odohráva v dvoch kolách, podrobnosti Čl. 273.3.2.  
3.4 Každý pretekár štartuje vo finálovej súťaži na jednom koni.  
3.5 V prvom kole finále štartuje 20 najlepších pretekárov v každej kategórii a všetci, ktorí majú taký 
istý počet bodov, ako pretekár na 20.mieste v rankingu. Poradie štartu je opačné ako bolo 
umiestnenie v semifinále.  
3.6 V druhom kole finále štartuje 10 najlepších pretekárov po prvom kole v každej kategórii a všetci, 
ktorí majú taký istý počet bodov ako pretekár na 10.mieste v rankingu. Poradie štartu je opačné ako 
bolo umiestnenie po prvom kole finále.    
3.7 O záverečnej klasifikácii OPP rozhoduje súčet trestných bodov z rankingu pred finále a trestných 
bodov z finálového preteku.     
3.9 V prípade zhodnosti výsledkov na medailových pozíciách po druhom kole finále je potrebné 
vykonať dodatočnú rozhodujúcu jazdu na základe klasickej súťaže.    
 

& 4. Parametre súťaží 
 BRONZOVÁ STRIEBORNÁ ZLATÁ 
 Kvalifikačné súťaže a semifinálová súťaž 
Trieda súťaže LL P N1 
Druh súťaže 238.2.2 s okamžitým 

vyradzovaním 
238.2.2 238.2.2 

Tempo 325 m/min 350 m/min 350 m/min 
Počet prekážok/skokov 9/11 10/12 11/13 
 Finálová súťaž (prvé a druhé kolo) 
Výška prekážok LL P1 C 
Druh súťaže 273.3.2(2.2)(3.2) 273.3.2(2.2)(3.2) 273.3.2(2.2)(3.2) 
Tempo  325 m/min 350 m/min 350 m/min 
Počet prekážok 10/12, 8/9 10/13, 8/9 11/14, 8/9 
 

& 5. Organizácia a financovanie 
1. Organizátori pretekov – po podpísaní zmluvy s PdZJ a organizátorom cyklu sú zaviazaní 
zorganizovať a financovať kvalifikačné a finálové súťaže podľa požiadaviek určených PdZJ 
a organizátorom cyklu turnajov OPP. 
2. Organizátor cyklu turnajov OPP – na základe zmluvy s PdZJ je zaviazaný koordinovať celý priebeh  
turnajov. 



& 6. Ocenenia 
1. Čestné ocenenia. Pretekári, ktorí získali prvé tri miesta v záverečnej klasifikácii OPP získavajú 
poháre v každej kategórii.    
2. Finančné ocenenia (minimálne hodnoty). 

Kvalifikačné súťaže zabezpečujú organizátori súťaží 
BRONZOVÁ STRIEBORNÁ ZLATÁ 

Vecné ceny + poháre za tri 
miesta 

Vecné ceny + poháre za tri 
miesta 

1000 zł +poháre 
(I-300, II-250, III-200, IV-150,V-100) 

Semifinálová súťaž – zabezpečuje organizátor súťaží 
BRONZOVÁ STRIEBORNÁ ZLATÁ 

Vecné ceny + poháre za tri 
miesta 

750 zł + poháre 
(I-250, II-200, III-150, IV-100,V-50) 

2000 zł +poháre 
(I-800, II-550, III-350, IV-200,V-100) 

Celková klasifikácia – zabezpečuje organizátor cyklu OPP spolu s PdZJ                                                   
(podiel na 5 najlepších v danej kategórii)  

BRONZOVÁ STRIEBORNÁ ZLATÁ 
Vecné ceny + poháre + deky pre 

kone  
2000 zł + poháre + deky 

(I-800, II-550, III-350, IV-200,V-100) 
10.000 zł + poháre + deky 

(I-4500, II-2500, III-1500, IV-1000,V-500) 

 

www.oppskoki.pl 
http://www.youtube.com/user/PucharPodkarpacia201 

 
 

POĎAKOVANIE 
 

Tarant Events  
za možnosť využitia 

pravidiel Pohára Poľska 
 
 

 
Otvorený Otvorený Pohár Podkarpatska Developres 2012 sa začne v apríli v ĽJK Zabajka v 

Zabajke. 
Potom v máji a v júni sa dve kvalifikácie uskutočnia v JKS Pogórze v Gliniku Zaborowskom,  
V júli v JK Leśna Wola v Głogove Malopoľskom,  
V auguste v JK Equistro Wierzawice,  
V septembri v JK Leśna Wola v Głogove Malopoľskom.  
Finále nadchádzajúcich súťaží sa už po piatykrát uskutoční v JKS Pogórze v Gliniku 

Zaborowskom.  
 

 

Termíny pretekov: 
21-22.04     I KWALIFIKACJA  OPP          LKJ „Zabajka”         Zabajka 
05-06.05    II KWALIFIKACJA OPP          JKS „Pogórze”          Glinik Zaborowski 
02-03.06    III KWALIFIKACJA OPP         JKS „Pogórze”          Glinik Zaborowski 
21-22.07    IV KWALIFIKACJA OPP         KJ  „Leśna Wola”     Głogów Młp 
03-05.08    V KWALIFIKACJA  OPP          KJ  „Equistro”          Wierzawice 
01-02.09    VI KWALIFIKACJA OPP         KJ  „Leśna Wola”     Głogów Młp 
13-14.10    FINAŁ OPP                                   JKS „Pogórze”          Glinik Zaborowski 


