Zimowy Puchar Cavallino 2021/2022
w skokach przez przeszkody
REGULAMIN:
1. Zimowy Puchar Cavallino 2021 (ZPC 2021) to cykl zawodów eliminacyjnych oraz finału
w skokach przez przeszkody, rozgrywanych na terenie KJ Cavallino w Brzozie
2. Terminarz eliminacji i finału w 2021/2022 roku:
- I Eliminacja 16 października *
- II Eliminacja 13 listopada *
- III Eliminacja 18 grudnia *
- IV Eliminacja 19 lutego *
- Finał 19 marca *
*terminy z przyczyn losowych, mogą ulec zmianie
3. W czasie wszystkich kwalifikacji przeprowadzone będą równocześnie zawody
regionalne i towarzyskie
4. Każdy może startować w dowolnej, dozwolonej regulaminem kategorii/konkursie
5. Klasy konkursów i kategorie rankingowe:
Wysokość przeszkód/klasa konkursu
Wymogi /Kategoria
do 70 cm mini LL
Zawodnicy bez licencji oraz z licencją/
Kategoria „mini LL”
50 – 60 cm
Kuce gr A i B , wiek zawodnika 8 – 12
lat/ Kategoria „Kuce A i B”
70 – 80 cm
Kuce gr C i D, wiek zawodnika 11 - 16
lat/ Kategoria „Kuce C i D”
90 cm LL
Zawodnicy bez licencji oraz z licencją/
Kategoria „LL”
L
Zawodnicy z licencją/ Kategoria „L”
P
Zawodnicy z licencją/ Kategoria „P”
N
Zawodnicy z licencją/ Kategoria „N”
C
Zawodnicy z licencją/ Kategoria „C”
6. Zawodnicy na kucach mogą startować w wyższych konkursach zgodnie z przepisami
PZJ i będą w nich sklasyfikowani
7. W przypadku, kiedy w danej kategorii zawodnik startuje na więcej niż jednym koniu,
zalicza mu się do klasyfikacji lepszy wynik i tylko za ten wynik zostaną naliczone
punkty
8. Na jednym koniu w danych eliminacjach może startować dwóch zawodników i każdy
otrzyma punkty zgodnie z zajętym miejscem.
9. Na tym samym koniu zawodnik może zostać sklasyfikowany w dwóch różnych
kategoriach
10. Punkty w klasyfikacji:
1 miejsce – 10 punktów
2 miejsce – 9 punktów

3 miejsce – 8 punktów
4 miejsce – 7 punktów
5 miejsce – 6 punktów
6 miejsce – 5 punktów
7 miejsce – 4 punkty
8 miejsce – 3 punkty
9 miejsce – 2 punkty
10 miejsce – 1 punkt
Punkty przyznaje się niezależnie od ilości startujących w konkursie
11. W finałowych konkursach ZPC 2021 przyznana punktacja będzie mnożona razy 1,75
12. Zawodnik, który w czasie rozgrywek zmienił kategorię wiekową, do końca rozgrywek
jest przypisany do kategorii, jaką miał w pierwszym starcie
13. Do klasyfikacji generalnej zliczone są punkty zawodnika z poszczególnych eliminacji
oraz uzyskane w konkursie finałowych
14. W finale będzie klasyfikowany zawodnik, który wystartował co najmniej w dwóch
eliminacjach oraz w konkursie finałowym.
15. W klasyfikacji generalnej Zimowego Pucharu Cavallino 2021 nagrody otrzymują
zawodnicy zajmujący pierwszych 5 miejsc. Przy równej ilości punktów o miejscu
zadecyduje wynik w finale.
16. Jeśli w danej kategorii, sklasyfikowanych w punktacji generalnej będzie mniej niż 10
zawodników (9 i mniej), nagrodę otrzymuje pierwszych 3 zawodników.
17. Łączna pula nagród w przypadku odbycia się wszystkich 5 cykli zawodów wyniesie
minimum 11 000 zł, pula może wzrosnąć w miarę pozyskiwania sponsorów, o czym
będziemy informować na bieżąco.
18. W przypadku, kiedy któreś z eliminacji nie dojdą do skutku pula zostaje pomniejszona
o 2200 za każde nieodbyte zawody.
19. Aby nagrody finansowe oraz rzeczowe zostały przyznane, muszą się odbyć minimum
3 imprezy/zawody z planowanych 5.

KATEGORIE
łącznie
Kategoria mini LL do 70cm

Nagrody rzeczowe o łącznej
wartości 1000zł /wartość nagród
za poszczególne miejsca

Kategoria kuce A1/ A2 50-60cm
Kategoria kuce C/D 70-80cm
Kategoria LL do 90cm

1500
1500

Kategoria L
Kategoria P
Kategoria N
Kategoria C

1500
1500
1500
1500

Nagrody rzeczowe o łącznej
wartości 1000zł / wartość nagród
za poszczególne miejsca

miejsce
1.
2.
3.
300 250 200

4.
5.
150 100

500 400 300
500 400 300
300 250 200

200 100
200 100
150 100

500
500
500
500

200
200
200
200

400
400
400
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300
300
300
300

100
100
100
100

20. Listy rankingowe będą publikowane na stronie :
https://zawodykonne.com/,
https://www.facebook.com/OJKCavallino,
https://www.facebook.com/Us%C5%82ugi-Jezdzieckie-PAMA-397101817155717,
21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rozgrywanych eliminacji i ich
terminów
22. Zawodnik uczestniczący w zawodach eliminacyjnych ZPC 2021 oświadcza, że
zapoznał się z powyższym regulaminem i akceptuje jego treść

