
                                

 

Regulamin klasyfikacji  

„RIDER OF THE YEAR 2019”  

Polish Cowboy Race 

Zaktualizowano 17.05.2019 

1. Klasyfikacja „Rider of the year 2019” Polish Cowboy Race opiera się na 

systemie punktowym i ma wyłonić najaktywniejszych oraz zajmujących 

najwyższe miejsca zawodników startujących w konkurencjach Polish Cowboy 

Race w sezonie 2019. 

2. Klasyfikacja prowadzona jest osobno dla jeźdźców startujących w klasach 

Youth, Amateur i Open. 

3. Punkty przyznawane są za start w konkursie i za zajęte miejsce w tym 

konkursie (patrz: Zasady punktacji). 

4. Do klasyfikacji zaliczane są starty w trzech imprezach w ramach II Pucharu 

Śląska, gdzie organizowane są pojedyncze konkursy (Cowboy Race w klasach 

Youth, Amateur i Open). 

a. II Puchar Śląska (I edycja) – KJ Nowy Dwór, Szałsza 

b. II Puchar Śląska (II edycja) - Horse Land Ranch, Bojszów 

c. II Puchar Śląska (III edycja) - Rancho Leśna, Zabrze 

5. Do klasyfikacji zaliczane są starty w czterech imprezach, gdzie organizowane 

są wszystkie konkursy w klasach Youth i Amateur (Cowboy Trail, Cowboy 

Race) oraz Open (Cowboy Race, Cowboy Parallel Race i Team Cowboy Race). 

Uwaga, w konkursie Team Cowboy Race liczą się tylko przejazdy w teamie 



zgłoszonym – patrz przepisy PCR punkt VII/2/4; jeżeli zawodnik według 

postanowień pkt. VII/2/5 startuje w dwóch teamach, to punkty dostaje za 

team zgłoszony na pierwszym miejscu; jeżeli zawodnik według postanowień 

pkt. VII/2/6 dolosowywany jest do teamu, to zalicza mu się punkty za ten 

start – jego partnerowi zalicza się wynik z teamu zgłoszonego). 

a. IV Polish Cowboy Race Day, Żółkiewka 

b. III Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Polish Cowboy Race, Ścięgny  

c. IV Festiwal Miłośników Koni i Muzyki „Z kopyta”, Gniazdów 

d. V Mistrzostwa Polski Polish Cowboy Race, Wrocław 

6. Zawodniczka/zawodnik, który w sumie uzyska najwięcej punktów w ciągu 

sezonu otrzymuje tytuł „Rider of the year 2019” w danej klasie. 

7. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez więcej niż 

jednego zawodnika o klasyfikacji końcowej decyduje wyższe miejsce zajęte w 

konkursach Cowboy Race podczas Mistrzostw Polski. 

8. Każdy zwycięzca w klasie otrzyma dedykowaną klamrę. 

Zasady punktacji 

1. Za start w każdym konkursie w zawodach wyszczególnionych powyżej (w 

punkcie nr 4 i 5), zawodnik otrzymuje 2 punkty. 

2. Za miejsce w klasyfikacji konkursu zawodnik otrzymuje punkty zależne od 

liczby startujących. Jeżeli startowało 7 zawodników, to pierwszy otrzymuje 7 

punktów, drugi 6, trzeci 5, czwarty 4, piąty 3, szósty 2 a 7 czyli ostatni 1. 

Zawsze ostatni sklasyfikowany zawodnik otrzymuje 1 punkt. 

3. Zawodnik, który nie ukończył konkursu otrzymuje 0,5 punktu. Jeżeli jest 

kilku takich zawodników, to każdy z nich otrzymuje 0.5 punktu. 

4. Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie nie otrzymuje żadnego punktu za 

wynik. Otrzymuje 2 punkty za start. 

5. Zawodnik zdyskwalifikowany w zawodach nie otrzymuje żadnych punktów 

do klasyfikacji. 
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