Regulamin kwalifikacji do CAVALIADA FUTURE w sezonie 2022/23
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Organizatorem cyklu rozgrywek odbywających się w ramach CAVALIADA FUTURE (zwanego też dalej
Cyklem) jest spółka pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Głogowskiej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem
zakładowym w wysokości 288.348.000,00 PLN zł, NIP 7770000488, REGON 00487093300000.
Czynności wykonawcze CAVALIADA FUTURE należą do Organizatora.
CAVALIADA FUTURE w sezonie 2022/23 będzie trwała od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 15 marca
2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizatorami zawodów kwalifikacyjnych do Cyklu są wybrani przez Organizatora organizatorzy
zawodów w ramach: Mistrzostw Polski Młodzików i Pucharu Polski Kuców oraz Zawodów
Ogólnopolskich Dzieci i Młodzieży wpisanych do kalendarza PZJ 2022.
CAVALIADA FUTURE zostanie rozegrana w dwóch kategoriach:
 Mini – zawodnicy urodzeni w roku 2011 i później na kucach o wzroście do 130 cm
 Midi – zawodnicy urodzeni w roku 2010 i później na kucach o wzroście do 148 cm
Szczegółowe zasady rozgrywania CAVALIADY FUTURE w sezonie 2022/23 zostaną uregulowane
oddzielnym regulaminem opublikowanym przez Organizatora najpóźniej do 31 października 2022 r.

§ 2 Warunki uczestnictwa – zasady kwalifikacji
1. CAVALIADA FUTURE skierowana jest do zawodników, bez względu na obywatelstwo, urodzonych
w roku 2009 lub później.
2. W CAVALIADA FUTURE wystartują zawodnicy, którzy zdobędą prawo startu zgodnie
z postanowieniami pkt 3-11 poniżej. Zawody kwalifikacyjne do Cyklu to 7 lub 8 zawodów wskazanych
w pkt 4 poniżej. Podczas każdych zawodów kwalifikacyjnych odbędzie się konkurs kwalifikacyjny dla
kategorii Mini oraz konkurs kwalifikacyjny dla kategorii Midi. Konkursy kwalifikacyjne odbywają się
w ramach Mistrzostw Polski Młodzików i Pucharu Polski Kuców albo Zawodów Ogólnopolskich Dzieci
i Młodzieży, w okresie od 15 lipca 2022 r. do 23 października 2022 r.
3. W CAVALIADA FUTURE wystartują także złoci medaliści Pucharu Polski Kuców w grupie A1
i Mistrzostw Polski Młodzików w grupie A2 - Jakubowice 2022 oraz Halowego Pucharu Polski Kuców
w grupach A1 i A2 – Sopot 2022.
4. Lista zawodów kwalifikacyjnych:
1) ZO DiM Solec Kujawski
– 8-10.07.2022 r.
2) ZO DiM Dąbrówka Mała
– 15-17.07.2022 r.
3) ZO DiM Sopot
- 4-7.08.2022 r.
4) MPM i PPK Jakubowice
– 24-28.08.2022 r.
5) ZO DiM Kwieki
- 16-18.09.2022 r.
6) HZO DiM Jaszkowo
– 30.09-02.10.2022 r.
7) HZO DiM Sowia Wola
– 7-9.10.2022 r.
8) HZO DiM Besiekierz Rudny
– 21–23.10.2022 r.
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6.
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Organizator Cyklu zastrzega sobie prawo do kontynuowania Cyklu w przypadku, gdy któryś
z wymienionych zawodów kwalifikacyjnych nie odbędzie się, jak również w przypadku zmiany miejsca
lub czasu rozgrywania któregokolwiek z zawodów kwalifikacyjnych.
Zasady dopuszczenia zawodnika do udziału w danych zawodach kwalifikacyjnych określają propozycje
zawodów każdej z kwalifikacji, przygotowane przez organizatora tych zawodów.
Konkursami kwalifikacyjnymi są:
 w przypadku MPM i PPK w Jakubowicach klasyfikacja końcowa w kategoriach A1 (dla kategorii
mini) i A2 (dla kategorii midi);
 w przypadku ZO DiM i HZO DiM konkursy finałowe A1 (dla kategorii mini) i A2 (dla kategorii
midi) rozgrywane zgodnie z regulaminem Zawodów Dzieci i Młodzieży PZJ 2022.
Zawodnik może startować w obu konkursach kwalifikacyjnych na jednych zawodach kwalifikacyjnych
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.
Każdemu zawodnikowi sumowane są punkty z trzech najlepszych startów w konkursach kwalifikacjach
w danej kategorii i na tej podstawie tworzony jest ranking kwalifikacyjny do CAVALIADA FUTURE.
W przypadku równej ilości punktów bonifikacyjnych w konkursach kwalifikacyjnych o zajętym miejscu
decyduje w pierwszej kolejności liczona do rankingu liczba 1 miejsc, dalej liczba 2 miejsc, dalej liczba 3
miejsc, itd.
Punktacja rankingowa (według zawodników, drugie konie z gorszym wynikiem zawodników startujące
w tym samym konkursie nie są liczone) podczas każdego konkursu kwalifikacyjnego liczona jest
według poniższej tabeli:
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10. Prawo startu w CAVALIADA FUTURE uzyska 8 (ośmiu) zawodników w każdej kategorii w tym:
 w kategorii mini: złoci medaliści Pucharu Polski Kuców – Jakubowice 2022, Halowego Pucharu
Polski Kuców – Sopot 2022 w grupie A1 oraz pozostali według rankingu kwalifikacyjnego
CAVALIADA FUTURE;
 w kategorii midi: złoci medaliści Mistrzostw Polski Młodzików w grupie A2 – Jakubowice 2022,
Halowego Pucharu Polski Kuców – Sopot 2022 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. Deklaracje startu w danej
kategorii rodzić bądź opiekun prawny musi przesłać na adres mailowy zawody@grupamtp.pl do
dnia 2 listopada 2022 r..
11. Wszyscy którzy chcą wystartować w danej kategorii CAVALIADA FUTURE muszą dokonać zgłoszenia
w terminie ustalonym w regulaminie, o którym mowa w § 1 pkt. 6. W przypadku niewykorzystania
miejsc przez zawodników, którzy uzyskali prawo startu, kolejni będą dopuszczeni według dalszych
miejsc w rankingu kwalifikacyjnym CAVALIADA FUTURE, ale tylko spośród tych którzy dokonali
zgłoszenia we wskazanym terminie. Lista zawodników przyjętych do danych startu w danej kategorii
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CAVALIADA FUTURE zostanie opublikowana na stronie www.cavaliada.pl dwa dni po upływie
wskazanego przez Organizatora terminu zgłoszeń. W przypadku niewykorzystania miejsc Organizator
może przyznać dzikie karty.
12. Wzięcie udziału w zawodach kwalifikacyjnych do Cyklu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§3 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jawny i jest udostępniony 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, a moc wiążącą posiada
jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.
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 oraz 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 CAVALIADA Future

/ - / Radosław Kulupa
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