Regulamin CAVALIADA FUTURE w sezonie 2017/18

§1 Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem cyklu rozgrywek odbywających się w ramach CAVALIADA FUTURE (zwanego też dalej
Cyklem) są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej
14, wpisana 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 42.310200,00 PLN
zł,
NIP 7770000488, REGON 00487093300000.

2.

Czynności wykonawcze CAVALIADA FUTURE należą do Organizatora.

3.

CAVALIADA FUTURE w sezonie 2017/18 będzie trwała od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 4 marca
2018 r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Ostateczne wyniki Cyklu zostaną ogłoszone do dnia 4
marca 2018 r. na stronie www.cavaliada.pl

4.

CAVALIADA FUTURE w sezonie 2017/18 zostanie rozegrana w ramach trzech zawodów.
1.
Poznań
(30.11 – 3.12.2017),
2.
Lublin
(15-18.02.2018),
3.
Warszawa
(1-4.03.2018).

5.

CAVALIADA FUTURE zostanie rozegrana w dwóch kategoriach:
o Mini – zawodnicy urodzeni w roku 2006 i później na kucach o wzroście do 130 cm
o Midi – zawodnicy urodzeni w roku 2006 i później na kucach o wzroście do 148 cm

6.

Na CAVALIADA FUTURE w każdej kategorii składa się z maksymalnie 6 konkursów (po dwa konkursy
na każde z zawodów wskazanych w pkt 4). Poszczególne konkursy zostały wskazane w § 3 pkt 1
niniejszego Regulaminu.

7.

W każdym z konkursów Cyklu (Etapach I Finale) o którym mowa w § 3 pkt 1, zawodnik może
startować tylko na jednym koniu i tylko w jednej kategorii. W Cyklu można startować na rożnych
koniach, ale nie można zmieniać kategorii.

8.

Szczegółowe warunki techniczne oraz warunki udziału w poszczególnych Etapach i Finale określać
będą propozycje zawodów osobno dla każdych z ww. zawodów.
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§2 Warunki uczestnictwa
1. CAVALIADA FUTURE skierowana jest do zawodników, bez względu na obywatelstwo, urodzonych
w roku 2006 lub później.
2. W CAVALIADA FUTURE wystartują zawodnicy, którzy zdobędą prawo startu podczas cyklu
kwalifikacji, które odbędą się w 4 lub 5 konkursów kwalifikacyjnych dla każdej kategorii
rozegranych podczas Mistrzostw Polski Młodzików i Pucharu Polski Kuców oraz Zawodów
Ogólnopolskich Dzieci i Młodzieży w okresie od 7 września 2017 do 20 listopada 2017, a także złoci
medaliści Pucharu Polski Kuców w grupie A1 i Mistrzostw Polski Młodzików w grupie A2 - Strzegom
2017 oraz Halowego Pucharu Polski Kuców w grupach A1 i A2 - Leszno 2017.
3. Lista zawodów kwalifikacyjnych:
7-9 09 2017 - MPM i PPK Strzegom
6-8 10 2017 - HZODiM Jaszkowo
20-22 10 2017 - HZODiM Leszno
27-29 10 2017 - HZODiM Wolica Kalisz
10-12 11 2017 - HZODiM Michałowice
Organizator cyklu zastrzega sobie prawo do odwołania któryś z wymienionych zawodów
kwalifikacyjnych oraz zmiany miejsca i czasu rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych.
4. Zasady dopuszczenia zawodnika do udziału w kwalifikacjach określają propozycje zawodów każdej
z kwalifikacji.
5. Konkursami kwalifikacyjnymi są:
•W przypadku MPM i PPK w Strzegomiu klasyfikacja końcowa w kategoriach A1 (dla kategorii mini)
i A2 (dla kategorii midi).
•W przypadku HZODiM konkursy finałowe A1 (dla kategorii mini) i A2 (dla kategorii midi)
rozgrywane według paragrafu 238.2.2.
6. Zawodnik może startować w obu konkursach kwalifikacyjnych na jednych zawodach i w każdym
konkursie na maksymalnie dwóch koniach. Na jednych zawodach kwalifikacyjnych koń może brać
udział tylko w jednym konkursie kwalifikacyjnym. Do klasyfikacji w danej kategorii liczy się jeden
lepszy wynik.
7. Każdemu zawodnikowi sumowane są punkty z trzech najlepszych startów w kwalifikacjach w danej
kategorii i na tej podstawie tworzony jest ranking kwalifikacyjny do CAVALIADA FUTURE. W
przypadku równej ilości punktów bonifikacyjnych o zajętym miejscu decyduje w pierwszej
kolejności liczona do rankingu liczba 1 miejsc, dalej liczba 2 miejsc, dalej liczba 3 miejsc, itd.
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8. Punktacja rankingowa (według zawodników, drugie konie z gorszym wynikiem zawodników
startujące w tym samym konkursie nie są liczone) podczas każdego konkursu kwalifikacyjnego
według poniższej tabeli:
miejsce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

20

17

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9. Prawo startu w CAVALIADA FUTURE uzyska 8 zawodników w każdej kategorii w tym:
•W kategorii mini: złoci medaliści Pucharu Polski Kuców - Strzegom 2017, Halowego Pucharu Polski
Kuców – Leszno 2017 w grupie A1 oraz pozostali według rankingu kwalifikacyjnego Cavaliada
Future.
•W kategorii midi: złoci medaliści Mistrzostw Polski Młodzików w grupie A2 - Strzegom 2017,
Halowego Pucharu Polski Kuców – Leszno 2017 w grupie A2 oraz pozostali według rankingu
kwalifikacyjnego Cavaliada Future.
•W przypadku kiedy zawodnik uzyska kwalifikacje w dwóch kategoriach musi zadecydować, w
której kategorii weźmie udział w rozgrywkach Cavaliady Future 2017/18. Deklaracje startu w
danej kategorii rodzić bądź opiekun prawny musi przesłać na adres mailowy zawody@mtp.pl do
dnia 15 listopada 2017 roku.
10. Wszyscy którzy chcą wystartować w danych zawodach CAVALIADA FUTURE muszą dokonać
zgłoszenia w terminie ustalonym w propozycjach zawodów. W przypadku niewykorzystania miejsc
przez zawodników, którzy uzyskali prawo startu, kolejni będą dopuszczeni według dalszych miejsc
w rankingu, ale spośród tych którzy dokonali zgłoszenia. Lista zawodników przyjętych do danych
zawodów CAVALIADA FUTURE zostanie opublikowana na stronie www.cavaliada.pl dwa dni po
terminie zgłoszeń. W przypadku niewykorzystania miejsc Organizator może przyznać kolejne dzikie
karty.
11. Wzięcie udziału w konkursach organizowanych w ramach Cyklu oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu.
12. Każdy z zawodników wysyłając swoje zgłoszenie na CAVALIADA FUTURE przekazuje
Organizatorowi swoje dane osobowe, które będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego
przeprowadzenia CAVALIADA FUTURE, a w szczególności w celu ogłoszenia wyników Cyklu.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych
danych, o których mowa w pkt 11.
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§3 Program zawodów i zasady klasyfikacji
1.Podczas każdych zawodów CAVALIADA FUTURE o których mowa w §1 punkt 4 rozgrywane cztery
konkursy (po dwa w kategorii) zaliczane do rankingu CAVALIADA FUTURE według następującego
programu:
1 dzień
kategoria mini: konkurs zwykły art. 238.2.1 o wysokości przeszkód 70 cm,
kategoria midi: konkurs zwykły art. 238.2.1 o wysokości przeszkód 85 cm.
2 dzień
kategoria mini konkurs zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 o wysokości przeszkód 75 cm, kategoria
midi konkurs zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 o wysokości przeszkód 90 cm.
2.W każdym z konkursów zaliczanych do CAVALIADA FUTURE zawodnicy zdobywają punkty
bonifikacyjne za zajęte miejsca zgodnie z poniższą tabelą. Warunkiem przyznania punktów jest
ukończenie konkursu.
konkurs/miejsce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I etap Poznań

12

9

7

5

4

3

2

1

II etap Poznań

12

9

7

5

4

3

2

1

I etap Lublin

12

9

7

5

4

3

2

1

II etap Lublin

12

9

7

5

4

3

2

1

I etap Warszawa

12

9

7

5

4

3

2

1

Finał Warszawa

24

18

14

10

8

6

4

2

3.O zajętych miejscach w klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych w
trzech najlepszych (w przypadku rozegrania 5 etapów) lub w dwóch najlepszych (w przypadku
rozegrania 3 etapów) startach w etapach oraz w finale.
4.W klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brani tylko zawodnicy, którzy wystartują w finale.
5.W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów bonifikacyjnych o kolejności
w klasyfikacji końcowej decyduje miejsce zajęte przez zawodnika w konkursie finałowym w
Warszawie.
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§4 Nagrody

1. Wybór zwycięzców na podstawie uzyskanych przez nich punktów bonifikacyjnych oraz
przyznawanie nagród w obu klasyfikacjach należy do Organizatora.
2. Nagrodami w ramach CAVALIADA FUTURE są: nagrody honorowe i rzeczowe dla 3 pierwszych
miejsc w klasyfikacji końcowej,
3. Każda z nagród określonych w pkt 2 ma wartość poniżej 760,00 zł i w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlega
zwolnieniu z opodatkowania.
4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom w biurze zawodów Finału Cavaliada Future.
6. Nagrody nieodebrane do przepadają na rzecz Organizatora.

§5 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 Polskiego Związku
Jeździeckiego 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.

Dyrektor CAVALIADY
/ - / Dominik NOWACKI
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