
Regulamin cyklu EQUISTRIADA 2017 
Pula nagród minimum 5 000,00 zł na każde zawody

1. Warunki uczestnictwa:
Runda Brązowa - jeźdźcy nieposiadający II klasy sportowej 
Runda Srebrna - jeźdźcy nieposiadający I klasy sportowej 
Pozostałe Rundy - otwarte dla wszystkich zawodników 

2. Wyłonienie Zwycięzców:
a) zwycięzcy będą wyłonieni w osobnej kwalifikacji dla każdej z rund. Warunkiem brania udziału w
klasyfikacji końcowej konieczny jest udział w Finale 09.09.2017
b) jeden zawodnik może startować w kilku rundach jednocześnie
c) podczas Equistriady nie są rozgrywane konkursy otwarte, prowadzona jest jedna kwalifikacja
w ramach rund (prócz konkursów 60 oraz 75 cm)
d) finał cyklu jest jednocześnie wyłonieniem zwycięzców wszystkich etapów
e) do wzięcia udziału w finale nie jest konieczne uczestnictwo w poprzednich etapach
f) podczas finału prowadzona jest jedna kwalifikacja uwzględniająca punkty z poprzednich etapów, 
nie jest prowadzona osobna kwalifikacja otwarta.
g) w przypadku nieobecności podczas finału zawodnika posiadającego punkty rankingowe z 
poprzednich etapów jego wyniki nie będą brane pod uwagę w kwalifikacji końcowej. 

3. Regulacje dotyczące zawodników i koni:
a) W przypadku startu na więcej niż jednym koniu do klasyfikacji liczy się wynik lepszy. Punkty z 
przejazdów na kilku koniach nie będą sumowane. W sytuacji dwukrotnego startu w tym samym 
konkursie do klasyfikacji będzie liczony przejazd pierwszy.
4. Punkty za lokaty zajmowane w poszczególnych konkursach będą przyznawane według tabeli:
I miejsce 25 pkt II miejsce 21 pkt III miejsce 16 pkt IV miejsce 12 pkt V miejsce 8 pkt VI miejsce 5
pkt VII miejsce 3 pkt VIII miejsce 1 pkt 
5. W klasyfikacji końcowej liczonych będzie 10 najlepszych zawodników. Warunkiem wzięcia 
udziału w finale EQUISTRIADY jest wzięcie udziału, w co najmniej jednym konkursie 
klasyfikacyjnym.
6. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej ilości punktów przeprowadzona zostanie
rozgrywka.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe derki, nagrody finansowe oraz 
rzeczowe zgodne z propozycjami osobnymi dla każdego etapu. 

7. Kalendarz kwalifikacji
I etap II etap III etap

13.05.2017 17.06.2017 09.09.2017

Ostateczny ranking stworzony w oparciu o zgłoszenia zawodników do finału zostanie
opublikowany łącznie z listami startowymi. Zostaną z niego usunięci zawodnicy nie zgłoszeni

do ostatniego etapu.


