REGULAMIN
KONKURSU SPECJALNEGO „MASTER-CUP 2022”
Wstęp
Celem organizacji konkursu „Master-Cup 2022” jest przede wszystkim stymulowanie
rozwoju poziomu umiejętności zawodników indywidualnych i par, a poprzez to dalszy rozwój
woltyżerki jako konkurencji jeździeckiej w Polsce.
„Master-Cup 2022”, to seria konkursów, które rozgrywane będą w sezonie startowym 2022,
na zawodach w Polsce. W ramach cyklu konkursów pn. „Master-Cup 2022” prowadzony będzie
ranking. Na podstawie punktów rankingowych zdobytych przez zawodników indywidualnych
i pary, podczas wyznaczonych na początku sezonu startowego zawodów, wyłonieni zostaną
zwycięzcy całego cyklu w konkursie indywidualnym i konkursie par.
1. Konkursy
1.1.Konkurs par
Konkurs par „Master-Cup 2022” rozgrywany będzie w ramach zawodów
regionalnych (ZR), w kategorii 1* (Ap/Bp) – zawody kwalifikacyjne i w kategorii
2* (Ap/Bp) - zawody finałowe;
1.1.1. Warunki konkursu kwalifikacyjnego.
Organizatorzy w/w zawodów muszą rozpisać w propozycjach ZR konkurs
Par 1* (Ap/Bp), jako konkurs specjalny;
a) Konkurs rozgrywany jest w dwóch rundach:
runda I - program obowiązkowy (Test 1);
runda II - program dowolny (1,5 min.);
b) Start pary w konkursie specjalnym „Master-Cup 2022” nie wyklucza
startów w pozostałych konkursach zawodów, pod warunkiem nie
przekroczenia dziennych limitów startowych dla konia i warunków
dopuszczenia do startu, wymienionych w „Regulaminie konkurencji
woltyżerka”.
c) Dla konkursu „Master-Cup 2022” prowadzony będzie ranking
kwalifikujący pary do startu w zawodach finałowych. Do rankingu
liczyć się będą wyniki końcowe uzyskane w konkursie. Punkty
rankingowe pary mogą zdobyć na 4 zawodach kwalifikacyjnych.
d) W przypadku startu pary w mniejszej niż 4 liczbie zawodów, do
rankingu kwalifikującego do zawodów finałowych, brane są wyniki
końcowe zawodów kwalifikacyjnych, w których para startowała.
e) Aby przystąpić do finałów, para musi wziąć udział przynajmniej w
jednych i może wziąć udział w maks. 4 zawodach kwalifikacyjnych, na
których rozgrywany będzie konkurs specjalny „Master-Cup 2022” w
sezonie i uzyskać liczbę punktów rankingowych niezbędną do
zakwalifikowania się do zawodów finałowych.
1.1.2. Warunki konkursu finałowego (Poznań - Cavaliada 2022)
a) Konkurs finałowy rozgrywany jest w jednej rundzie:
runda I - program dowolny ( max. 1,5 min.);

b) Start pary w konkursie finałowym „Master-Cup 2022” nie wyklucza startu
zawodników pary w pozostałych konkursach zawodów, pod warunkiem nie
przekroczenia dziennych limitów startowych i warunków dopuszczenia do
startu, wymienionych w „Regulaminie konkurencji woltyżerka”.
c) W Finale konkursu „Master-Cup 2022” może wziąć udział maksymalnie 5
par, które w ciągu roku, na zawodach kwalifikacyjnych uzyskały największą
liczbę punktów rankingowych;
d) Pozostałe pary, które nie zakwalifikowały się do Zawodów Finałowych
klasyfikowane będą w Konkursie specjalnym „Master-Cup 2022” na
miejscach od szóstego w dół.
e) Klasyfikacja Ap/Bp – wspólna;
1.1.3. Zawodnicy
a) Wiek zawodników w konkursie par – 7-18 lat;
b) Maksymalna różnica wieku zawodników pary może wynosić 5 lat (liczy
się rok kalendarzowy);
c) Para może się składać z zawodników tej samej płci lub dwóch różnych
płci;
d) Zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję, min. regionalną oraz
uprawnienia sportowe (zgodnie z aktualnymi Warunkami i trybem
uzyskiwania uprawnień sportowych w woltyżerce) uprawniające ich do
startu w konkursie par, kategorii B/A;
e) Zawodnicy pary mogą być z tego samego klubu lub mieć różną
przynależność klubową lub być BPK;
f) W trakcie sezonu nie ma możliwości wymiany zawodników w parze.
Dopuszcza się jednakże zmianę konia i/lub lonżującego;
g) Na danych zawodach kwalifikacyjnych, dopuszcza się start pary w
konkursie „Master-Cup 2022” tylko na jednym koniu, lonżowanym
przez tego samego lonżującego;
h) Każdy zawodnik pary, w konkursie „Master-Cup 2022”, w sezonie może
startować tylko w jednej parze (zmiana konia i/lub lonżującego nie
będzie traktowana jako „inna para”);
1.1.4. Koń
a) minimalny wiek konia – 7 lat;
b) aktualna licencja - min. regionalna;
1.1.5. Lonżujący
a) Aktualna licencja lonżującego – min. regionalna;
b) Przynależność klubowa/brak przynależności klubowej – nie dotyczy;
1.2. Konkurs indywidualny
Konkurs indywidualny „Master-Cup-2022” rozgrywany będzie w kategorii
Bi2*/Ai2* – zawody kwalifikacyjne i zawody finałowe;
1.2.1. Warunki konkursów kwalifikacyjnych.
Organizatorzy w/w zawodów muszą rozpisać w propozycjach ZR konkurs
indywidualny Bi2*/Ai2*, jako konkurs specjalny;

a) Konkurs kwalifikacyjny Master-Cup-2022” rozgrywany jest w dwóch
rundach:
runda I - program obowiązkowy (Test 2);
runda II - program dowolny (1,0 min.);
b) Start w konkursie specjalnym „Master-Cup 2022” nie wyklucza startów w
pozostałych konkursach zawodów, pod warunkiem nie przekroczenia
dziennych limitów startowych i warunków dopuszczenia do startu,
wymienionych w „Regulaminie konkurencji woltyżerka”.
c) Dla konkursów „Master-Cup-2022” prowadzony będzie ranking
kwalifikujący zawodników do startu w zawodach finałowych. Do rankingu
liczyć się będą wyniki końcowe zawodnika/zawodniczki, uzyskane na
zawodach kwalifikacyjnych. Punkty rankingowe zawodnicy/zawodniczki
mogą zdobyć na 4 zawodach kwalifikacyjnych.
d) W przypadku startu w mniejszej niż 4 liczbie zawodów, do rankingu
kwalifikującego do startu w zawodach finałowych brane będą wyniki
końcowe zawodów kwalifikacyjnych, w których zawodnik startował.
e) Aby przystąpić do finałów, zawodnik/zawodniczka musi wziąć udział
przynajmniej w jednych zawodach kwalifikacyjnych w sezonie, na których
rozgrywany będzie konkurs specjalny „Master-Cup-2022” i uzyskać liczbę
punktów rankingowych niezbędną do zakwalifikowania się do zawodów
finałowych;
f) Obowiązuje osobna klasyfikacja chłopców i osobna dziewcząt;
1.2.2. Warunki konkursu finałowego (Poznań - Cavaliada 2022)
a) Konkurs finałowy rozgrywany jest w jednej rundzie:
runda I - program dowolny (max. 1,0 min.);
b) Start zawodnika/zawodniczki w konkursie finałowym „Master-Cup
2022” nie wyklucza startu w pozostałych konkursach zawodów, pod
warunkiem nieprzekroczenia dziennych limitów startowych i warunków
dopuszczenia do startu, wymienionych w „Regulaminie konkurencji
woltyżerka”.
c) W Finale konkursu ”Master-Cup-2022” może wziąć udział maksymalnie
10 zawodników/zawodniczek – łącznie 10 osób (5 zawodniczek i 5
zawodników), którzy/re w ciągu roku, na zawodach kwalifikacyjnych,
uzyskali/ły największą liczbę punktów rankingowych. W przypadku
braku ww. ilości zawodników w danej grupie klasyfikacyjnej, do
konkursu finałowego mogą (decyduje o tym Organizator) wejść kolejni
zawodnicy z największą liczbą punktów rankingowych, pod warunkiem
spełnienia pozostałych wymogów niniejszego Regulaminu. Łączna
liczba zawodników indywidualnych w konkursie finałowym nie może
przekroczyć 10 osób.
d) W ostatecznej klasyfikacji Konkursu specjalnego ”Master-Cup-2022”
biorą udział tylko zawodnicy/czki, którzy/re zakwalifikowali/ły się i
wzięli/ły udział w Konkursie Finałowym. Pozostali
zawodnicy/zawodniczki, którzy brali udział w rozgrywkach KS

„Master-Cup-2022” klasyfikowani będą na kolejnych miejscach, po
zawodnikach/zawodniczkach startujących w Konkursie Finałowym.
e) Obowiązuje osobna klasyfikacja chłopców i osobna dziewcząt;
1.2.3. Zawodnicy
a) Wiek zawodników w konkursie indywidualnym ≥ 14 lat;
b) Zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję, min. regionalną oraz
uprawnienia sportowe (zgodnie z aktualnymi Warunkami i trybem
uzyskiwania uprawnień sportowych w woltyżerce) uprawniające ich do
startu w konkursie indywidualnym, kategorii B/A;
c) Na danych zawodach kwalifikacyjnych, dopuszcza się start
zawodnika/zawodniczki w konkursie „Master-Cup 2022” tylko na
jednym koniu, lonżowanym przez tego samego lonżującego;
1.2.4. Koń
a) minimalny wiek konia – 7 lat;
b) aktualna licencja - min. regionalna;
1.2.5. Lonżujący
a) Aktualna licencja lonżującego – min. regionalna;
b) Przynależność klubowa/brak przynależności klubowej – nie dotyczy;
2. Zgłoszenia do rozgrywek konkursu specjalnego „Master-Cup 2022”
2.1. Do rozgrywek „Master-Cup 2022” zawodnicy/zawodniczki indywidualni/e i pary
mogą przystąpić w czasie trwania całego sezonu startowego, na każdym jego etapie,
pod warunkiem spełnienia kryteriów uczestnictwa, wymienionych w niniejszym
Regulaminie.
2.2. Zawodnicy wchodzący w skład pary, startujący w „Master-Cup 2022” nie
podlegają wymianie w trakcie trwania sezonu startowego. Zakaz ten nie dotyczy
konia i lonżującego.
2.3. Konkurs specjalny „Master-Cup 2022” musi być rozgrywany jako osobny konkurs,
w ramach zawodów regionalnych (ZR).
2.4.Konkurs specjalny „Master-Cup 2022” musi być sędziowany przez 3 sędziów
(litera: A, B i C) – rozdzielne sędziowanie (Progr. dowolny – podział: A-koń, Btechn., C-kompozycja).
3. Nagrody
3.1.1. Na zawodach kwalifikacyjnych wszyscy klasyfikowani w konkursie
zawodnicy indywidualni/pary oraz lonżujący otrzymują:
a) Dyplom poświadczający udział w konkursie „Master-Cup 2022” oraz
zajęte miejsce. Dyplom musi zawierać następujące dane:
nazwisko/nazwiska zawodników i lonżującego oraz imię konia i być
podpisany przez sędziego głównego zawodów;
b) Rozetę honorową;
c) Upominki – wg uznania Organizatora;
3.1.2. Na zawodach kwalifikacyjnych konie otrzymują:
a) Rozetę honorową;
b) Upominki – wg uznania Organizatora;

3.1.3. Na zawodach finałowych klasyfikowani w konkursie zawodnicy
indywidualni/pary oraz lonżujący otrzymują:
a) Za zajęcie miejsca 1-3:
- dyplom poświadczający udział w konkursie finałowym „Master-Cup
2022” oraz zajęte miejsce (Dyplom musi zawierać następujące dane:
nazwisko/nazwiska zawodników i lonżującego oraz imię konia i być
podpisany przez sędziego głównego zawodów finałowych);
- medal dla każdego lonżującego, zawodnika/zawodniczki pary i
każdego zawodnika/zawodniczki indywidualnego/nej;
- puchar
dla każdego zawodnika/zawodniczki pary i każdego
zawodnika/zawodniczki indywidualnego/nej;
- Nagrodę rzeczową – dla każdego/ej zawodnika/zawodniczki pary i
każdego zawodnika/zawodniczki indywidualnego/nej;
b) Za zajęcie miejsca od 4 wzwyż:
- dyplom poświadczający udział w konkursie finałowym „Master-Cup
2022” oraz zajęte miejsce (Dyplom musi zawierać następujące dane:
nazwisko/nazwiska zawodników i lonżującego oraz imię konia i być
podpisany przez sędziego głównego zawodów finałowych);
- upominek – dla każdego/ej zawodnika/zawodniczki pary i każdego
zawodnika/zawodniczki indywidualnego/nej;
3.1.4. Na zawodach finałowych konie otrzymują:
a) Za zajęcie miejsca 1-3:
- szarfę (za 1. miejsce może być derka paradna z logo zawodów – jeżeli
Organizator przewidzi taką możliwość);
- nagrodę rzeczową;
b) Za zajęcie miejsca od 4 wzwyż:
- rozetę honorową;
- upominek;
4. Zawody kwalifikacyjne, na których planowane jest rozegranie konkursu
specjalnego „Master-Cup 2022”:
ZO/ZR – Poznań – 02-03.04.2022
ZO/ZR – Gajewniki – 23-24.04.2022
ZO/ZR – miejsce i termin do ustalenia
ZO/ZR – Gajewniki – 24-26.09.2022

