Zawody Drużynowe na Mistrzostwach Polski PLQHA i PLRHA w Roleski Ranch w dniach 18-21.10.2018

Polish Reining Horse Association organizuje w ramach Mistrzostw Polski konkurs drużynowy dla
zawodników startujących w klasach NRHA Youth 13&under i NRHA Youth 14-18.
Zawodnicy uprawnieni do udziału w konkursie:
W skład każdej drużyny wchodzi 4 zawodników. Drużyny składają się z po 2 członków startujących w
klasie NRHA Youth 13&under i po 2 zawodników w klasie NRHA Youth 14-18.
W przeddzień rozgrywanych klas odbywa się losowanie składu drużyn. W przypadku nierównej ilości
zawodników z danej klasy youth dobiera się jako uzupełnienie poprzednio wylosowanych
zawodników. Co oznacza np. w przypadku mniejszej ilości zawodników w klasie NRHA Youth
13&under, że niektórzy zawodnicy będą mieli wielokrotnie zaliczany start w tej klasie do klasyfikacji
innych drużyn.
O ile nie będzie ustalone inaczej sponsorami, których nazwy będą nosić drużyny są właściciele
ogierów z terenu Europy (np. What a Wave squad, Colonel Shining Gun team, etc. )
Do wyniku drużyny zaliczane są 3 najlepsze wyniki. W przypadku wyniku zawodnika 0 wynik ten
również jest sumowany. Wynik NS (no score) jest traktowany wynik 0.
W przypadku gdyby po wylosowaniu składu drużyny nie był możliwy start zawodnika w danej
drużynie Prezes PLRHA dokonuje wyboru zawodnika zastępującego wakującego zawodnika w
drużynie. Zmiany są możliwe do zamknięcia biura zawodów w dniu poprzedzającym starty. Po tej
dacie zmiany są niemożliwe i brak startu jest traktowany jako wynik 0.
Nagrodami podstawowymi w konkursie drużynowym są medale. Medale są przyznawane w 4
kategoriach, za I, II i III miejsce – medale odpowiednio złoty, srebrny i brązowy. Pozostałe miejsca są
nagradzane medalami pamiątkowymi bez numeracji miejsca. Dodatkowe nagrody są ustalane przez
organizatora.
W przypadku osiągnięcia równej liczby punktów decyduje o wygranej mniejsza ilość punktów karnych
osiągniętych przez cały zespół. W przypadku równej ilości punktów o sposobie rozstrzygnięcia
decyduje sędzia główny zawodów mogąc zarządzić run off zawodników (po jednym lub dwóch) lub
inny sposób rozstrzygnięcia (np. rzut monetą , wyścig drużyn etc.).

