
 

 

Regulamin 

 

1. Terminy zawodów 

23-24 stycznia 2021 – I kwalifikacja 

19 – 21 lutego 2021 – II kwalifikacja 

10 kwietnia 2021 – III kwalifikacja 

11 kwietnia 2021 - Finał 

2. Rundy rankingowe: 

Rankingu Immergas Salio Winter Dressage Cup 2021 prowadzony będzie w następujących 

klasach: 

a) Runda Młodzików – konkursy młodzików 

b) Runda Brązowa Amatorów – wskazane konkursy klasy L w ramach zawodów 

towarzyskich 

c) Runda Brązowa – wskazane konkursy klasy L w ramach konkursów regionalnych 

d) Runda Srebrna Amatorów - wskazane konkursy klasy P w ramach zawodów towarzyskich 

e) Runda Srebrna - wskazane konkursy klasy P w ramach zawodów regionalnych 

f) Runda Złota – wskazane konkursy klasy C 

g) Puchar Immergas – wskazane konkursy klasy CC 

W każdej klasie zawodnik może startować na dowolnej ilości koni, do klasyfikacji na 

podstawie które przyznane zostaną punkty rankingowe zaliczany jest lepszy wynik.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Punktacja: 

Punkty będą naliczane zgodnie z miejscem zajętym we wspólnej klasyfikacji (konie i kuce) 

konkursu danej klasy, na podstawie poniższej tabeli.  

Zajęte miejsce Punkty z 
kwalifikacji 

Punkty z  
finału 

1 10 15 

2 9 14 

3 8 13 

4 7 12 

5 6 11 

6 5 10 

7 4 9 

8 3 8 

9 2 7 

10 1 6 

 

a) Punkty w rankingu przyznawane są zawodnikowi. W przypadku gdy zawodnik staruje w 

konkursie na dwóch koniach pod uwagę brany jest jedynie start na lepszym koniu.  

b) W przypadku gdy w danej klasie konkursu jest podział na Zawody Towarzyskie i Zawody 

Regionalne, ranking końcowy będzie prowadzony analogicznie w dwóch kategoriach. 

Wszyscy zawodnicy będą klasyfikowani razem bez podziału na kuce i duże konie. 

c) W przypadku gdy zawodnik w trakcie trwania danej edycji GDC wykupi licencję i zakończy 

starty na poziomie zawodów towarzyskich, automatycznie rozpoczyna udział w rankingu 

dla Zawodów Regionalnych (punkty zdobyte wcześniej w ZT nie zostają przeniesione do 

rankingu ZR) 

Jeżeli na kucu startować będzie osoba powyżej 16 roku życia, nie będzie ona brana pod 

uwagę w klasyfikacji rankingowej. 

4. Klasyfikacja końcowa 

a) Klasyfikacja końcowa zostaje ustalona na podstawie sumy zdobytych punktów 

rankingowych  

b) W klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brane jedynie pary startujące w finale i co 

najmniej jednej kwalifikacji.  

c) Zawodnik startujący w danej klasie na kilku koniach, przed finałem musi określić konia do 

finału.  

d) Zawodnik musi podjąć deklarację w której klasie startuje w finale przed konkursem 

finałowym, start tym koniem musi być pierwszy w tym konkursie. 

e) W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów rankingowych o 

kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje miejsce zajęte przez zawodnika w konkursie 

finałowym 

 



 

 

5. Nagrody 

 

W każdych kwalifikacjach zwycięzcy będą nagradzani zgodnie z propozycjami poszczególnych 

zawodów. 

Dodatkowo w ramach klasyfikacji końcowej zostaną przyznane nagrody finansowe za cykl 

Immergas Salio Winter Dressage CUP, które zostaną ogłoszone przed I kwalifikacjami. Dla 

zwycięskich koni w poszczególnych rundach przewidziane derki. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie 

naruszających podstawowych zasad Cyklu. W kwestiach nieuregulowanych 

niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Polskiego Związku Jeździeckiego 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


