Regulamin
Pucharu Mosznej 2017
1)Puchar Moszna – zwany dalej Pucharem jest imprezą cykliczną, składającą się z
trzech zawodów kwalifikacyjnych rozgrywanych na terenie Stadniny Koni Moszna
Sp. z o.o.
2)Puchar rozgrywany jest w trzech kategoriach
Silver – towarzyski 80,
Gold– w klasie L,
Platinum– w klasie N.
3)Terminy kwalifikacji i finału:
I kwalifikacja – 10.06.2017r
II kwalifikacja – 29.07.2017r
III Kwalifikacja – 26.08.2017r
Finał – 16-17.09.2015r.
4)Warunkiem udziału w Finale jest ukończenie minimum dwóch konkursów
kwalifikacyjnych w danej kategorii z wynikiem:
kategoria SILVER– ukończenie dwóch kwalifikacji
kategoria GOLD – do 8 pkt. karnych,
kategoria PLATINUM – do 12 pkt. Karnych
Zawodnicy którzy nie uzyskali odpowiedniej liczby pkt, bądź brali udział tylko w
jednych kwalifikacjach nie mogą brać udziału w finale.
5) Wyniki konkursów kwalifikacyjnych nie wliczają się do wyniku Finału.
6)Finał Pucharu Moszna rozgrywany będzie jako:
kategoria SILVER – konkurs towarzyski 80 dokładności bez rozgrywki w pierwszym
dniu finałów , z trafieniem w normę czasu w drugim dniu (w przypadku równej ilości

pkt po dwóch dniach-rozgrywka o pierwsze miejsce)
kategoria GOLD – konkurs zwykły w pierwszym dniu zawodów, zwykły w drugim
dniu zawodów (w przypadku równej ilości pkt po dwóch dniach-rozgrywka o
pierwsze miejsce, o dalszych miejscach decyduje czas konkursu drugiego)
kategoria PLATINUM– konkurs zwykły w pierwszym dniu zawodów, zwykły w
drugim dniu (w przypadku równej ilości pkt po dwóch dniach-rozgrywka o pierwsze
miejsce, o dalszych miejscach decyduje czas konkursu drugiego)
7) W finale zawodnik ma prawo do startów maksymalnie na trzech koniach (tylko w
kategoriach Gold i Platinum)
8)Pula Nagród :
Finał :3450 zł
Kwalifikacje :1800 zł
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