REGULAMIN
KONKURSU SPECJALNEGO „PUCHAR 3xC 2022”
Wstęp
Celem organizacji „Pucharu 3xC 2022” jest, przede wszystkim, rozwój konkurencji
woltyżerki w Polsce i zmobilizowanie klubów do budowania zespołów.
„Puchar 3xC 2022”, to seria konkursów, które rozgrywane będą w sezonie startowym 2022 na
zawodach w Polsce.
W ramach cyklu konkursów pn. „Puchar 3xC 2022” prowadzony będzie ranking.
Na podstawie punktów rankingowych zdobytych przez Reprezentacje podczas wyznaczonych
na początku sezonu startowego zawodach, wyłoniony zostanie zwycięzca całego cyklu.
1. Reprezentacja
1.1.Reprezentacja składa się z:
a) zespołu kat.C (6 zawodników + koń + lonżujący);
b) 1 para kat.C, (2 zawodników + koń + lonżujący);
c) 1 zawodnik indywidualny kat.C + koń + lonżujący.
1.2.Reprezentację mogą stanowić zawodnicy (zespół + para + zawodnik indywidualny)
z jednego Klubu włączając w to także zawodników BPK (bez przynależności
klubowej). Nie dotyczy to konia i lonżującego.
1.3.Za skład Reprezentacji przyjmuje się ten, który zostanie podany w zgłoszeniach do
pierwszych zawodów, na których Reprezentacja wystartuje w konkursie „Pucharu
3xC 2021”. W trakcie całego sezonu dopuszcza się wymianę łącznie dwóch
zawodników Reprezentacji (nowi zawodnicy – spoza składu podanego na początku
sezonu). W każdej chwili, w trakcie sezonu, możliwa jest wymiana zawodników
zgłoszonych do Reprezentacji na początku sezonu w obrębie Reprezentacji. Zmiany
te nie mogą być dokonywane podczas trwania konkursu na danych zawodach.
1.4.W skład Reprezentacji nie mogą wejść zawodnicy, którzy na zawodach oficjalnych
– ZO i/lub ZR, w swojej karierze (do końca 2021) startowali w konkursach
indywidualnych, w kategoriach galop/galop.
1.5.Każdy zawodnik Reprezentacji oraz koń i lonżujący muszą posiadać aktualną
licencję, minimum regionalną, i spełniać wymogi wymienione w „Regulaminie
konkurencji woltyżerka” dla konkursów w kategorii C.
1.6.Wiek każdego z zawodników wchodzących w skład Reprezentacji: 7-16 lat.
1.7.Wiek konia min. 6 lat.
2. Zawody
2.1.Konkursy specjalne w ramach „Pucharu 3xC 2022” będą rozgrywane na
następujących zawodach, w ramach ZR:
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
2.2.Do rankingu liczyć się będą 3 najlepsze wyniki końcowe Reprezentacji, uzyskane
na w/w zawodach oraz wynik zawodów finałowych. Razem 4 starty. W Finale biorą

udział Reprezentacje, które zgłosiły się do współzawodnictwa na początku sezonu
lub w trakcie jego trwania i wzięły udział min. w jednych zawodach
kwalifikacyjnych w sezonie (patrz także pkt. 2.4.) i zostały zakwalifikowane, na
podstawie ilości uzyskanych punktów rankingowych, do zawodów finałowych.
2.3.W przypadku startu Reprezentacji w mniejszej niż 3 liczbie zawodów, z zawodami
finałowymi włącznie, do rankingu brane są wyniki końcowe zawodów, w których
startowała Reprezentacja.
2.4.Aby przystąpić do finałów Reprezentacja musi wziąć udział przynajmniej w
jednych zawodach, na których rozgrywany będzie konkurs specjalny „Pucharu 3xC
2022” w sezonie.
2.5.Finał – ZO/ZR – Poznań – Cavaliada – grudzień 2022
2.6.Konkursy „Pucharu 3xC 2022” rozgrywane są w jednej rundzie, składającej się z
programu obowiązkowego i programu dowolnego. Program obowiązkowy i
program dowolny mogą być wykonywane podczas jednego startu lub w dwóch
startach w tym samym dniu zawodów lub w kolejnych dwóch dniach zawodów.
2.7.Start zespołu/pary/zawodnika w konkursie specjalnym „Pucharu 3xC 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”.
2.8.W konkursie zawodów finałowych mogą wziąć udział max. 4 Reprezentacje, z
największą liczbą punktów rankingowych (3 najlepsze wyniki zawodów
kwalifikacyjnych).
2.9.Pozostałe Reprezentacje, które nie zakwalifikowały się ilością punktów
rankingowych do Zawodów finałowych, klasyfikowane będą w „Pucharze 3xC
2022” na miejscach od piątego w dół.
2.10. Aby być klasyfikowana, Reprezentacja musi wziąć udział w min. jednych i może
wziąć udział w max. pięciu zawodach kwalifikacyjnych w sezonie.
2.11. Zwycięzcą „Pucharu 3xC 2022” jest Reprezentacja, która zakwalifikowała się i
wzięła udział w Konkursie finałowym i uzyskała największą liczbę punktów
rankingowych w 3 zawodach kwalifikacyjnych i w konkursie finałowym łącznie.
3. Programy konkursów specjalnych, „Puchar 3xC 2022”
3.1.Program obowiązkowy (ZO/ZR: Poznań, Gajewniki, Łąck, Gajewniki)
Każdy zawodnik wykonuje wszystkie ćwiczenia programu obowiązkowego.
Wskok – jest oceniany oddzielnie. Powinien być wykonany w galopie. Dopuszcza
się wskok w galopie z pomocą lub w stępie – wtedy zawodnik otrzymuje za wskok
50% oceny.
Siad podstawowy
Flaga (tylko z uniesioną nogą)
Podpór przodem
Klęk
½ młynka do siadu tyłem
Wyrzut nóg z siadu tyłem + zeskok odwrotny do wewnątrz
3.2.Program obowiązkowy (Finał – Poznań – Cavaliada)
Wskok wykonany w stępie lub w galopie z pomocą oceniany jest – 50% oceny.

3.2.1. Każdy zawodnik zespołu wykonuje prócz wskoku dwa (w kolejności
poniżej) ćwiczenia obowiązkowe:
zawodnik nr 1 i 4: wskok, siad podstawowy, flaga (uniesiona ręka i noga);
zawodnik nr 2 i 5: wskok, wyrzut, stanie;
zawodnik nr 3 i 6: wskok, ½ młynka, wyrzut + zeskok).
3.2.2. Każdy zawodnik pary wykonuje prócz wskoku trzy ćwiczenia
obowiązkowe:
zawodnik nr 1: wskok, siad podstawowy, flaga (uniesiona ręka i noga), wyrzut;
zawodnik nr 2: wskok, stanie ½ młynka, wyrzut + zeskok).
3.2.3. Każdy zawodnik indywidualny wykonuje wszystkie ćwiczenia
obowiązkowe:
Wskok – jest oceniany oddzielnie. Powinien być wykonany w galopie. Dopuszcza
się wskok z pomocą lub w stępie – wtedy zawodnik otrzymuje za wskok ½ wartości
oceny za wskok.
Siad podstawowy
Flaga (z uniesioną ręką i nogą)
Wyrzut z siadu przodem (nogi złączone)
Stanie
½ młynka do siadu tyłem
Wyrzut nóg z siadu tyłem + zeskok odwrotny do wewnątrz
Ocena poszczególnych ćwiczeń obowiązkowych - wg „Wytycznych dla sędziów”
(Guidelines for judges)
3.3.Program dowolny (ZR-E kwalifikacyjne)
Program dowolny Test 1 (T1) – wg „Regulaminu konkurencji woltyżerka”.
3.4.Program dowolny (Finał – Poznań Cavaliada)
Program dowolny Test 1 (T1) – wg „Regulaminu konkurencji woltyżerka”.
3.5.Konkurs specjalny „Puchar 3xC 2022” (konkursy kwalifikacyjne i finały) musi być
sędziowany przez dwóch sędziów (litera: A i B);
3.6.„Puchar 3xC 2022” musi być rozgrywany jako osobny konkurs w ramach ZR;
4. Nagrody
Na podstawie prowadzonego rankingu wyłoniona zostanie zwycięska „Reprezentacja”.
W konkursie specjalnym „Pucharu 3xC 2022” przewiduje się następujące nagrody:
- medale i puchary dla pierwszych trzech „Reprezentacji”,
- nagrody rzeczowe dla każdej „Reprezentacji” klasyfikowanej (udział w Finałach) w
„Pucharze 3xC 2022”,
- flots, nagrody rzeczowe dla koni i lonżujących.

