
 

REGULAMIN  
CLAAS EVENTING TOUR 

 
 
 

§1 Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Cyklu CLAAS EVENTING TOUR są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. 
z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 14,  wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000202703, z kapitałem zakładowym w wysokości 42.310.200,00 PLN zł, NIP 7770000488, 
REGON 00487093300000. 

2. Cykl CLAAS EVENTING TOUR, zwany dalej również Cyklem będzie trwał od dnia 11 grudnia 
2015r. do dnia 26 lutego 2016r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Wyniki Cyklu zostaną 
ogłoszone dnia 26 lutego 2016r. 

3. Cykl CLAAS EVENTING TOUR w sezonie 2015/16 zostanie rozegrany w ramach następujących 
zawodów:  
1) Cavaliada Poznań - I Eliminacja (10-11 grudnia 2015 r.); 
2) Cavaliada Lublin - II Eliminacja (05 lutego 2016 r.); 
3) Cavaliada Warszawa - Finał (26 lutego 2016 r.). 

 
§2 Warunki uczestnictwa 

 
1. W CLAAS EVENTING TOUR bierze udział 10 zawodników zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. 
2. Prawo startu w CLAAS EVENTING TOUR ma: 

1) trzech najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Seniorów WKKW w 2015 roku; 
2) pięciu najlepszych zawodników z klasyfikacji końcowej Pucharu Polski WKKW Seniorów 2015 

(z wyłączeniem zawodników, o których mowa w pkt 1)); 
3) dwóch zawodników z dziką kartą przyznaną przez organizatora CLAAS EVENTING TOUR. 

3. Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wystartować w CLAAS EVENTING TOUR, muszą dokonać 
zgłoszenia w terminie wskazanym w propozycjach zawodów I Eliminacji CLAAS EVENTING 
TOUR. W przypadku nie potwierdzenia udziału w CLAAS EVENTING TOUR przez zawodników, 
którzy uzyskali prawo startu zgodnie z ust. 2 pkt. 1)-2), dopuszczeni będą zawodnicy z kolejnych 
miejsc rankingu klasyfikacji końcowej Pucharu Polski WKKW Seniorów 2015, ale tylko ci, którzy 
dokonali zgłoszenia. W przypadku nie wykorzystania miejsc Organizator ma prawo przyznania 
kolejnych dzikich kart. 

4. Lista przyjętych zawodników zostanie opublikowana na stronie organizatora CLAAS EVENTING 
TOUR trzy dni po terminie zgłoszeń, wskazanym w propozycjach zawodów I Eliminacji CLAAS 
EVENTING TOUR. 

5. W ramach dzikich kart, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) i w ust. 3, mogą wystartować zawodnicy 
zagraniczni. 

6. W przypadku, gdy zawodnik, który uzyskał prawo startu w Cyklu zgodnie z ust. 2 i 3, nie potwierdzi 
udziału w danej Eliminacji Cyklu, traci on prawo startu w całym Cyklu CLAAS EVENTING TOUR. 

7. Kolejność startu podczas I Eliminacji CLAAS EVENTING TOUR ustala się poprzez losowanie. 
W następnych konkursach zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc 
w aktualnej klasyfikacji. 
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8. Każdy z zawodników, wysyłając swoje zgłoszenie na poszczególne zawody w ramach CLAAS 
EVENTING TOUR, przekazuje Organizatorowi swoje dane osobowe, które będą przetwarzane 
wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Cyklu, a w szczególności w celu ogłoszenia 
wyników. 

9. Udział zawodnika w CLAAS EVENTING TOUR oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
 

§3 Warunki techniczne 
 

1. CLAAS EVENTING TOUR rozgrywany jest w ramach następujących zawodów: 
1) I Eliminacja – Halowe krajowe zawody w WKKW, konkurs CNC1* - Halowy Puchar Polski 

WKKW, (10 grudnia 2015 r.: próba ujeżdżenia i skoków, 11 grudnia 2015 r.: próba terenowa); 
2) II Eliminacja – Halowe regionalne zawody w skokach przez przeszkody, konkurs derby klasy N 

(05 lutego 2016 r.). Sędziowany według paragrafu 276.2 przepisów w skokach przez 
przeszkody - konkurs z jedną rundą i rundą zwycięzców - ze zmianą dotyczącą liczby 
uczestników rundy zwycięzców. 5 najlepszych zawodników lub wszyscy z bezbłędnymi 
przejazdami kwalifikują się do rundy zwycięzców, w której startują w kolejności odwrotnej do 
uzyskanych wyników (punkty karne i czas) w pierwszej rundzie. Rundę zwycięzców wszyscy 
zawodnicy rozpoczynają z zerowym kontem punktów karnych. Runda pierwsza sędziowana jest 
według tabeli A (konkurs zwykły), a runda zwycięzców według tabeli C (konkurs szybkości). 
Zawodnicy klasyfikowani są według wyników rundy zwycięzców, a pozostali według wyników 
pierwszej rundy. 

3) Finał – Halowe regionalne zawody w skokach przeszkody, konkurs derby klasy N (26 lutego 
2016 r.); Konkurs rozgrywany według zasad wskazanych w ust. 2). 

2. Wszystkie parametry techniczne zawodów rozgrywanych w ramach I Eliminacji CLAAS EVENTING 
TOUR są zgodne z Regulaminem Rozgrywania Halowych Zawodów w WKKW, stanowiącym 
załącznik na 1 do Regulaminu rozgrywania krajowych zawodów w WKKW. 

3. Wszystkie parametry techniczne zawodów rozgrywanych w ramach II Eliminacji oraz Finału 
CLAAS EVENTING TOUR są zgodne Regulaminem rozgrywania zawodów krajowych w skokach 
przez przeszkody. 

 
§4 Zasady punktacji i klasyfikacji 

 
1. W każdym konkursie CLAAS EVENTING TOUR zawodnicy zdobywają punkty bonifikacyjne za 

zajęte miejsce zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Miejsce Eliminacje Finał 

1. 14 28 

2. 11 22 

3. 9 18 

4. 7 14 

5. 6 12 

6. 5 10 

7. 4 8 

8. 3 6 

9. 2 4 

10. 1 2 
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2. Zawodnik, który nie ukończył konkursu z powodu rezygnacji, dyskwalifikacji, eliminacji lub 
jakiegokolwiek innego powodu, otrzymuje 0 (zero) punktów bonifikacyjnych. 

3. Finał to ostatni konkurs rozgrywany w ramach Cyklu, po zakończeniu którego ustalana jest 
klasyfikacja końcowa CLAAS EVENTING TOUR. 

4. O zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów bonifikacyjnych ze wszystkich 
konkursów. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów bonifikacyjnych 
o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje miejsce zajęte przez zawodnika podczas Finału. 

 
§5 Zasady przyznawania nagród  

 
1. Trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej CLAAS EVENTING TOUR otrzymuje 

nagrody honorowe. 
2. Pięciu najlepszych zawodników klasyfikacji końcowej CLAAS EVENTING TOUR otrzymuje 

nagrody finansowe o następującej wysokości: 
 

Miejsce Kwota brutto 

1 3 500,00 zł 

2 2 500,00 zł 

3 1 750,00 zł 

4 1 250,00 zł 

5 1 000,00 zł 

Suma 10 000,00 zł  

 
3. Od nagród określonych w ust. 2 Organizator potrąci i odprowadzi 10%, zryczałtowany podatek od 

wartości nagrody zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

 
§6 Odbiór nagród 

 

1. Nagrody, o których mowa w § 5 ust. 2, zostaną przekazane na rachunek bankowy, wskazany 
przez zwycięzców w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Cyklu. Zwycięzcy są zobowiązani do 
przekazania Organizatorowi numeru rachunku bankowego. 

2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez zwycięzców postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

 
 

§7 Postanowienia końcowe  
 

1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.cavaliada.pl. Wszelkie informacje o Cyklu zawarte w materiałach reklamowych 
(w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających 
podstawowych zasad Cyklu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Międzynarodowej 
Federacji Jeździeckiej (FEI) i Polskiego Związku Jeździeckiego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez zawodnika, Organizator uprawniony jest 
do wykluczenia go z udziału w Cyklu. 

5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Cyklu nie mogą być przeniesione przez zawodnika na 
osobę trzecią.  

 

http://www.cavaliada.pl/

