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Regulamin rozgrywek „Wygraj 4Foulee” 
Poznań 2022/23 

  
 

1. Organizatorem rozgrywek jest Klub Sportowy Jumping Events Poznań, z siedzibą ul. Ch0tomińska 41a, 61-311 

Poznań, KRS 0000438090, NIP: 78225553869, REGON: 30226672 

2. Rozgrywki przeznaczone są dla zawodników, startujących w zawodach ZT i ZR organizowanych w sezonie 

halowym 2022/23 przez KS Jumping Events w hali Hipodromu Wola. 

3. Na cykl rozrywek składała 5 lub 6 etapów według programu: 

• I etap - 22 października 2022 

• II etap – 5 listopada 2022 

• III etap – 26 listopada 2022 

• IV etap – zima/wiosna 2023 (data do ustalenia)  

• V etap - zima/wiosna 2023 (data do ustalenia) 

• VI etap - - zima/wiosna 2023 (data do ustalenia) 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozgrywania zawodów oraz do zmniejszenia liczby kwalifikacji. 
 
Propozycje poszczególnych zawodów dostępne są na www.zawodykonne.com i www.wzjpoznan.pl 

 

4. Podczas każdego etapu zawodnicy zdobywają punkty bonifikacyjne (Foulee) w konkursach klas: L, P i N 

(rozgrywanych jako: zwykły – art. 238.2.1 lub dwufazowy – art. 274) według klucza: 

• 1 miejsce – 4 punkty (4 Foulee) 

• 2 miejsce – 3 punkty (3 Foulee) 

• 3 miejsce – 2 punkty (2 Foulee) 

• 4 miejsce – 1 punkt (1 Foulee). 

5. Zawodnik może punktować w każdym konkursie. W przypadku startu na więcej niż jednym koniu punkty 

zdobywa się na jeden najlepszy wynik. W przypadku gdy zawodnik znajdzie się w pierwszej czwórce drugim 

lub kolejnym koniu, punkty przyznawane są kolejnym w klasyfikacji zawodnikom. Na wynik danego etapu 

składa się suma punktów zdobytych w trzech konkursach. 

6. Na wynik końcowy zakładają się trzy najlepsze wyniki etapów. W przypadku równej ilości punktów 

bonifikacyjnych o lepszym miejscu decyduje większa liczba zajętych w konkursach I miejsc. Jeśli to nie przynosi 

rozstrzygnięcia większa liczba II miejsc itd.  

7. Nagrody 

Za klasyfikację łączną pierwsza czwórka otrzymuje następujące nagrody.  

Nagrody za klasyfikację końcową: 

• I miejsce – do wyboru pakiet startowy (jeden koń) w CSI1* podczas zawodów 4Foluee Poznań 2023 

(do wyboru Elite Tour – 110 cm i Small Tour - 130 cm). 

• II miejsce – podwójny karnet na 4Foulee Poznań 2023 

• III miejsce - podwójny karnet na 4Foulee Poznań 2023 

• IV miejsce – podwójny karnet na 4Foulee 2023 

8. W sprawach nieuregulowanych i spornych decyzje podejmuje sędzia główny zawodów. 

Zapraszamy do sportowej rywalizacji 
Tarant Events i KS Jumping Events  
Poznań, 17 10 2021 

http://www.zawodykonne.com/

