
REGULAMIN  

SOYMAX CUP 

2016 
 
Organizatorem cyklu jest SOYMAX HORSE TEAM  

 
Miejsce rozgrywania zawodów – Stajnia Romico 

34 – 300 Żywiec, ul. Kamienna 42 

Parkur – 55 x 90 m. piasek, rozprężania 45 x 47 m. piasek  

 
Cykl SOYMAX CUP obejmuje 4 kwalifikacje w ramach 2-dniowych zawodów i  finał. 
 

Planowany terminarz: 
1. 23 - 24.04.2016  – I kwalifikacja 

2. 27 - 29.05.2016   – II kwalifikacja 
3. 03 – 05.06.2016   – III kwalifikacja 
4. 08 - 10.07.2016   – IV kwalifikacja 

5. 05 – 07.08.2016   – FINAŁ SOYMAX CUP 
 

Zawody odbywać się będą wg aktualnych przepisów i regulaminów PZJ. 
 

Zasady punktacji: 
Dla zawodników będzie prowadzona punktacja wg następującego klucza: 
 

- zawody kwalifikacyjne: 
za 1 miejsce w finale grupy - 10 pkt. 

za 2 miejsce w finale grupy - 9 pkt. 
za 3 miejsce w finale grupy - 8 pkt. 
. 

za 10 miejsce w finale grupy - 1 pkt. 
 

- zawody finałowe 
za 1 miejsce w finale grupy - 20 pkt. 
za 2 miejsce w finale grupy - 18 pkt. 

za 3 miejsce w finale grupy - 16 pkt. 
. 

za 10 miejsce w finale grupy - 2 pkt. 
 
Punkty do rankingu SOYMAX CUP naliczane są na podstawie wyników z 

konkursów finałowych zawodów kwalifikacyjnych odbywających się w 
następujących dniach: 

24.04.2016 
29.05.2016 
05.06.2016 

10.07.2016 
07.08.2016 

 
Warunkiem klasyfikacji w konkursie finałowym na  zawodach kwalifikacyjnych 

jest ukończenie konkursu w sobotę w wybranej rundzie.   



W FINALE SOYMAX CUP mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli konkurs 

kwalifikacyjny w sobotę 06.08.2016, oraz wzięli udział w przynajmniej DWÓCH 

kwalifikacjach poprzedzających finał. 

 

O klasyfikacji końcowej zawodnika w SOYMAX CUP zadecyduje:  

suma punktów zdobytych TRZECH najwyżej punktowanych konkursach 

finałowych rozgrywanych na każdych zawodach kwalifikacyjnych oraz punkty 

zdobyte w konkursie finałowym 07.08.2016 przy czym start w finale jest 

obowiązkowy. 

 

W przypadku jednakowej liczby punktów rankingowych, o miejscach medalowych 

zadecyduje rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego, o dalszych miejscach, w 

przypadku jednakowej liczby punktów, decyduje wyższy wynik zawodów 

finałowych. 

Brak kwalifikacji upoważnia do startu w finale, lecz nie pozwala na zdobywanie 

punktów do rankingu SOYMAX CUP. 

Każdy zawodnik może wystartować w jednym konkursie na dwóch koniach. Do 

klasyfikacji końcowej liczy się jeden, lepszy wynik. 

Na danych zawodach jeździec zdobywa punkty tylko w jednej - zadeklarowanej 

rundzie. 

 

Puchar rozgrywany będzie w trzech rundach: 

Runda TRENER I – wysokość przeszkód do 110 cm w kwalifikacjach 

- konkurs zwykły wysokość przeszkód do 115 cm w finałach 

Runda TRENER II - wysokość przeszkód do 120 cm w kwalifikacjach 

- konkurs zwykły wysokość przeszkód do 125 cm w finałach 

Runda EQUIPROTEIN - wysokość przeszkód do 130 cm w kwalifikacjach 

- konkurs zwykły wysokość przeszkód do 135 cm w finałach 

 

Nagrody: 

Za trzy pierwsze miejsca w konkursach finałowych kwalifikacji w każdej z rund 

przewidziane są nagrody finansowe określone w propozycjach zawodów. 

 

W klasyfikacji końcowej Pucharu za trzy pierwsze miejsca w każdej z rund 

przewidziane są puchary, nagrody finansowe, nagrody rzeczowe za sześć 

pierwszych miejsc i flo’s dla wszystkich, którzy ukończyli konkurs finałowy.  

 

Nagrody finansowe w FINALE SOYMAX CUP 

 

              Runda Trener I  Runda Trener II  Runda Equiprotein 

I miejsce   - 1000 zł  - 1300 zł   - 2000 zł 

II miejsce   -   700 zł  -   900 zł   - 1500 zł 

III miejsce   -   500 zł  -   600 zł   -   800 zł 

 

Koń zwycięzcy każdej z rund otrzyma derkę. 

Rankingi prowadzone będą na bieżąco i publikowane na stronie SOYMAX HORSE 

TEAM i Stajnia Romico. 



 


