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Wstęp.
1. Nagroda " Kryształowa Kula" Prezesa Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego w "Ścieżce
Huculskiej" jest formą specjalnego wyróżnienia hodowców koni rasy huculskiej.
2. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy, który otrzymał w sumie największą ilość punktów zawodach,
których wyniki będą zaliczane do punktacji końcowej. Wręczenie nagrody nastąpi na zakończeniu
ostatniej imprezy kwalifikacyjnej lub w na imprezie wskazanej przez Zarząd PZHKH.
A. Informacja o zawodach.
1. Informacja o zawodach wybranych do kwalifikacji w każdym roku oraz regulamin będą publikowane
na stronie internetowej PZHKH www.pzhkh.org.pl .
2. Zarząd może zmienić zawody wybrane do kwalifikacji na wniosek członków Związku. Komunikat
o zmianach będzie ogłoszony na stronie internetowej PZHKH.
B. Kwalifikacja i zgłoszenia.
1. Kwalifikacja będzie prowadzona pod warunkiem, że zgłosi się do niej pięciu lub więcej zawodników.
2. W kwalifikacji bierze udział para: zawodnik – koń, zgłoszona do udziału w zawodach.
3. Zawodnik musi być członkiem PZHKH lub reprezentantem członka PZHKH. Zawodnik może być
również reprezentantem organizatora zawodów wybranych do kwalifikacji, pod warunkiem wyrażenia
zgody przez Zarząd PZHKH.
4. Zgłoszenia do kwalifikacji wymaga formy pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszego „Regulaminu".
5. Zgłoszenie do kwalifikacji jest równocześnie wyrażeniem zgody zawodnika na przestrzeganie
postanowień regulaminu.
6. Zawodnik i koń może być zgłoszony do kwalifikacji tylko jednokrotnie.
7. Zawodnik będzie kwalifikowany w całym cyklu zawodów tylko na jednym koniu zgłoszonym pisemnie
do kwalifikacji.
8. Nie jest dopuszczalna zamiana zgłoszonego konia z powodu choroby konia lub na wskutek innych
zdarzeń losowych.
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C. Punktacja i wyniki końcowe.
1. Ze „ścieżki huculskiej eliminacyjnej” będą brane pod uwagę jedynie oficjalne wyniki końcowe
ogłoszone przez Komisję Sędziowską powołaną przez organizatora „ścieżki huculskiej”.
2. W zawodach będą kwalifikowani będą tylko zawodnicy, którzy w poszczególnych zawodach zajęli
miejsca od 1 do 15.
3. Zawodnicy za zajęcie miejsc otrzymują:
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4. Jeżeli dwóch zawodników w tych samych zawodach zajmie pierwsze miejsce, to obaj uzyskają po 100
pkt. a następny zawodnik w kwalifikacji uzyskuje 90 pkt. jak za trzecie miejsce.
5. Zasadę wymienioną w pkt.C.4 stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania takiej samej ilości
punktów przez zawodników zajmujących kolejne, takie same miejsca.
6. Jeżeli zawodnik nie wystartuje w zawodach otrzymuje „0” (zero) punktów.
7. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą sumę punktów w danym roku, to o pierwszym
miejscu decyduje wynik uzyskany w zawodach w ostatnich zawodach zaliczanych do kwalifikacji.
8. Zawodnik, który został ukarany za nie przestrzeganie regulaminów imprez kwalifikacyjnych zostanie
wykluczony z ogólnej kwalifikacji.
D. Ustalenia końcowe.
1. Regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania go na stronie internetowej PZHKH.
2. Prawo ostatecznej i wiążącej interpretacji niniejszego „Regulaminu” posiada wyłącznie Zarząd PZHKH.

Tarnów, dnia 26.04.2019 r.

Zarząd PZHKH
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