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Wstęp.
Nagroda "Kryształowa Kula" Prezesa Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego w powożeniu parami"
jest formą wyróżnienia hodowców koni rasy huculskiej, których reprezentanci osiągną najlepsze wyniki w
zawodach kwalifikacyjnych w parach zaprzęgowych koni tej rasy. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy finału
poprzedzonego zawodami kwalifikacyjnymi.

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. W "Terminarzu zawodów" będą oznaczone symbolem
"KP".
2. Zarząd może zmienić zawody wybrane do kwalifikacji na wniosek członków Związku. Komunikat
o zmianach będzie ogłoszony na stronie internetowej PZHKH.

B. Nagroda główna
Nagrodą główną jest "Kryształowa Kula" Prezesa Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego w
parach zaprzęgowych”. Otrzymuje ją zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w finale kwalifikacji.

C. Finał i wręczenie nagrody głównej
1. Finał i wręczenie nagrody głównej odbędzie się na imprezie, której nazwa i termin zostaną podane na
stronie internetowej PZHKH.
2. Do finału dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w kwalifikacji uzyskali trzy pierwsze miejsca i potwierdzili zamiar udziału w finale w terminie ogłoszonym przez Zarząd PZHKH.
3. W finale każdy z zawodników startuje w finale z zerową ilością punktów. Oznacza to że, do wyniku
finału nie będzie doliczana suma punktów uzyskana w kwalifikacji.
4. W przypadku, gdy zawodnik lub zawodnicy nie potwierdzą udziału w finale, w ich miejsce mogą
wystartować zawodnicy którzy uzyskali odpowiednio miejsce dalsze miejsca.
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D. Kwalifikacja i zgłoszenia.
1. Kwalifikacja będzie prowadzona pod warunkiem, że zgłosi się do niej nie mniej niż pięciu zawodników.
2. W kwalifikacji bierze udział powożący i para koni zgłoszona do udziału w cyklu zawodów ustalonych na
dany rok, która wystartuje co najmniej w czterech imprezach wybranych do kwalifikacji.
4. Powożący musi być członkiem PZHKH lub reprezentantem członka PZHKH. Powożący może być również
reprezentantem organizatora imprezy wymienionej w "Kalendarzu imprez" PZHKH pod warunkiem zgody
Zarządu PZHKH.
5. Powożący musi wystartować dwoma spośród trzech pisemnie zgłoszonych koni.
6. W cyklu imprez kwalifikacyjnych możliwa jest zamiana tylko jednego konia z powodu choroby konia lub
wskutek innych ważnych zdarzeń losowych. Zamiana konia wymaga powiadomienia upoważnionego
członka Zarządu PZHKH i uzyskania jego akceptacji.
7. W przypadku kiedy zawodnik startuje w zawodach więcej niż jedną parą koni, to do kwalifikacji zalicza
się wyniki uzyskane tylko parą złożoną z koni zgłoszonych do kwalifikacji.
8. Zaprzęg zgłoszony do kwalifikacji musi wystartować jako pierwszy, tzn. że na liście startowej musi być
umieszczony przed zaprzęgiem „ten sam zawodnik – nie zgłoszona para koni”.
9. Zgłoszenia powożącego i koni do kwalifikacji wymaga formy pisemnej według wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszego „Regulaminu”.
10. Zgłoszenie do kwalifikacji jest równocześnie wyrażeniem zgodny zawodnika na przestrzeganie
postanowień regulaminu.
11. Powożący, który został ukarany za nie przestrzeganie regulaminów imprez kwalifikacyjnych zostanie
wykluczony z ogólnej kwalifikacji.

D. Punktacja.
1. W zawodach będą kwalifikowani będą tylko zawodnicy, w poszczególnych zawodach zajęli miejsca od 1
do 15.
2. Zawodnicy za zajęcie miejsc otrzymują:
za miejsce:
punktów

1
100

2
95

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

3. 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.
4. Zasadę wymienioną w pkt.D.3 stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania takiej samej ilości
punktów przez zawodników zajmujących kolejne, takie same miejsca.
5. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą sumę punktów w danym cyklu zawodów, to
o pierwszym miejscu decyduje wynik uzyskany w ostatnich zawodach zaliczanych do kwalifikacji.
6. Wyniki uzyskane w poszczególnych zawodach i punkty kwalifikacji będą publikowane na stronie
internetowej PZHKH.

F. 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.

Zarząd PZHKH
Tarnów, dnia 26.04 2019 r.
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