Regulamin
GoldenHorse Dressage Cup 2018
1. Terminy zawodów

6 maja 2018 – I eliminacje
9 czerwca 2018

– II eliminacje

10 czerwca 2018 – III eliminacja
8 września 2018 - IV eliminacja
9 września 2018 – Finał

2. Klasy rankingowe:
Rankingu GoldenHorse Dressage Cup prowadzony będzie w następujących klasach:
a) Klasa L Amatorzy
b) Klasa L Profi
c) Klasa P
d) Klasa N
e) Klasa C
f) Klasa CC
W każdej klasie zawodnik może startować na dowolnej ilości koni, do rankingu
liczony zostaje jeden najlepszy wynik.
Przy udziale w dwóch konkursach tej samej klasy do rankingu zostanie zaliczony
konkurs wyznaczony w propozycjach danych zawodów.
3.

Punktacja:
Za udział w poszczególnych konkursach każdego dnia przyznawana będzie
punktacja. Punkty będą przyznawane zgodnie z następującym algorytmem:

Wynik procentowy dzielony na 10, zaokrąglany do jednego miejsca po
przecinku.

a) Punkty w rankingu przyznawane są zawodnikowi. W przypadku gdy zawodnik
staruje w konkursie na dwóch koniach pod uwagę brany jest jedynie start na
lepszym koniu.
b) W przypadku gdy w danej klasie konkursu jest podział na Zawody Towarzyskie i
Zawody Regionalne, ranking końcowy będzie prowadzony analogicznie w dwóch
kategoriach. Wszyscy zawodnicy będą klasyfikowani razem bez podziału na kuce
i duże konie.
c) W przypadku gdy zawodnik w trakcie trwania danej edycji GDC wykupi licencję i
zakończy starty na poziomie zawodów towarzyskich, automatycznie rozpoczyna

udział w rankingu dla Zawodów Regionalnych (punkty zdobyte wcześniej w ZT
nie zostają przeniesione do rankingu ZR)
d) Do rankingu zaliczane będą najlepsze 3 starty danego zawodnika w danej klasie
ze wszystkich kwalifikacji, oraz wynik finałowy (z odpowiednim mnożnikiem)
Jeżeli na kucu startować będzie osoba powyżej 16 roku życia, nie będzie ona brana
pod uwagę w klasyfikacji rankingowej.

4. Klasyfikacja końcowa

a) Klasyfikacja końcowa zostaje ustalona na podstawie sumy pkt z 4 najlepszych
startów z eliminacji plus pkt. za start finałowy mnożone razy 1,5.
b) W przypadku udziału zawodnika we wszystkich eliminacjach w danej klasie
otrzymuje on 2 pkt extra.
c) W klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brane jedynie pary startujące w
finale.
d) Zawodnik startujący w danej klasie na kilku koniach, przed finałem musi
określić konia do finału. Para startująca w finale musiała brać udział w
przynajmniej jednej eliminacji.
e) Zawodnik ma prawo startu jednym koniem tylko w jednym konkursie finałowym.
Zawodnik musi podjąć deklarację w której klasie startuje w finale przed
konkursem finałowym

5. Nagrody

W każdych eliminacjach zwycięzcy będą nagradzani flo, pucharami oraz nagrodami
rzeczowymi i finansowymi zgodnie z propozycjami poszczególnych zawodów.
Dodatkowo w finale zostaną przyznane nagrody finansowe w każdej klasie, w
konkursach należących do GDC w kwotach:
I Miejsce 350 PLN
II Miejsce 250 PLN
III Miejsce 150 PLN

Nagrodą za 100% udział we wszystkich eliminacjach i finale GDC będzie 10% zniżka
na wpisowe w edycji 2019.

Ogólna pula nagród przewidziana na V edycje GoldenHorse Dressage Cup
wyniesie ok 40000,-

