
Regulamin konkursu
PLQHA All Breed All Around Rider Champion 2014

1. PLQHA All Breed All Around Rider Champion 2014  to konkurs dla członków PLQHA startujących w klasach All Breed (dla 
koni wszystkich ras, za wyjątkiem American Quarter Horse) rozgrywanych podczas zawodów organizowanych przez PLQHA 
oraz innych uznanych przez PLQHA w sezonie 2014 na terenie Polski. 
Aktualna lista zawodów publikowana będzie na stronie www.plqha.com

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach – Youth, Amateur i Open, przy czym - zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
AQHA – udział w konkursie w kategorii Youth lub Amateur nie wyklucza również udziału tego samego zawodnika w 
kategorii Open. Przynależność do poszczególnych kategorii determinują przepisy AQHA (za wyjątkiem przepisów 
dotyczących własności koni w kategoriach Youth i Amateur)

3. Konkurs polega na gromadzeniu punktów za wyniki w poszczególnych konkurencjach. Punkty przyznaje się zawodnikom, 
którzy zajęli pięć pierwszych miejsc w każdej konkurencji. Zawodnicy z pierwszej piątki otrzymują po punkcie za każdego 
zawodnika uplasowanego za nimi (na punktowanych miejscach) ale nie więcej niż 5 punktów za pierwsze miejsce. Przykład: w 
konkurencji z dziesięcioma startującymi zawodnikami za pierwsze miejsce otrzymuje się pięć punktów, za drugie cztery, za 
trzecie trzy, za czwarte dwa i za piąte jeden punkt. W konkurencji gdzie będzie jedynie trzech zawodników za pierwsze 
miejsce zawodnik otrzyma trzy punkty, za drugie dwa, a za trzecie jeden.

4. Punkty w konkursie liczone są dla zawodnika. Jeśli konkurencja na to zezwala zawodnik może wystartować lub 
zaprezentować dowolną ilość koni w danej konkurencji (mając jednak na uwadze ograniczenia związane z przepisami AQHA) 
jednak do klasyfikacji PLQHA All Breed All Around Rider Champion 2014 będzie brany jedynie jego najlepszy wynik z danej 
konkurencji.

5. Udział w konkursie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, należy jednak spełnić dwa warunki:
a) być członkiem PLQHA z aktualnie opłaconą składką członkowską, ważną podczas danych zawodów 
(składkę będzie można opłacić w Biurze Zawodów*). 
b) wziąć udział w co najmniej trzech dowolnych konkurencjach podczas jednych zawodów, np. trail, western 
horsemanship, reining.

*  W przypadku zawodów, których organizatorem nie będzie PLQHA:
 Organizator ma obowiązek przesłania do PLQHA listy zawodników, którzy wyrazili chęć do udziału w konkursie 
oraz wyników klas All Breed w terminie do 10 dni od zakończenia zawodów.
 Zawodnik, który nie był do tej pory członkiem PLQHA ma obowiązek w terminie do 10 dni od zakończenia 
zawodów wysłania zgłoszenia członkowskiego do PLQHA (dostępnego on-line na stronie www.plqha.com) oraz 
dokonania wpłaty składki członkowskiej na konto PLQHA.

6. Punkty będą sumowane na bieżąco po każdych zawodach, a aktualna klasyfikacja będzie dostępna na stronie www.plqha.com

7. Po zakończeniu sezonu zdobywcy największej liczby punktów w każdej kategorii otrzymają 
ufundowane przez PLQHA i specjalnie przygotowane na tę okazję plakiety

PLQHA All Breed All Around Rider Champion 2014 
Wykonawcą nagród jest firma ARC Awards Recognition Concepts, oficjalny dostawca nagród 
i statuetek dla AQHA

8. W przypadku remisu w jakiejkolwiek kategorii tytuł PLQHA All Around Rider Champion 
2013 otrzyma ten, kto:

a) zdobył punty w większej liczbie zawodów
b) wygrał z większą liczbą koni
c) uzyskał najwięcej zwycięstw 

Jeśli nadal będzie remis, o tytule zadecyduje rzut monetą.

9. PLQHA jako organizator konkursu zastrzega sobie prawo decyzji  kwestiach nieokreślonych 
regulaminem konkursu lub przepisami AQHA.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na  biuro@plqha.com

Zachęcamy do jak najliczniejszych startów we wszystkich konkurencjach!
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