
REGULAMIN REININGOWEGO PUCHARU POLSKI
POLISH REINING HORSE ASSOCIATION

PLRHA Reining Cup 2019
1. Reiningowy Puchar Polski 2019  (PLRHA Reining Cup 2019) to cykl zawodów dla członków 

Polish Reining Horse Association oraz zawodników z zagranicy startujących w wybranych zawodach NRHA 
Approved, rozgrywanych w sezonie 2019 na terenie Polski.  Organizatorem Pucharu są Polish Reining Horse 
Association (PLRHA), Polish Quarter Horse Association (PLQHA) oraz Ośrodki Jeździeckie, organizujące zawody 
NRHA Approved w sezonie 2019. Zawody obywają się według przepisów National Reining Horse Association 
na rok 2019.
Aktualna lista zawodów publikowana będzie na stronie www.plqha.com

2. W sezonie 2019 Puchar jest rozgrywany w następujących klasach NRHA:
 1100 Open
 1200 Intermediate Open
 1301 Limited Open
 1350 Rookie Professional
 1400 Non Pro 
 1500 Intermediate Non Pro 
 1600 Limited Non Pro 
    1750 Novice Horse Open level 2
    2930 Snaffle Bit & Hackamore Open
 3100 Youth 13&Under
 3200 Youth 14-18
 5300 Rookie level 1
 5310 Rookie level 2

3. Klasyfikacja Pucharu oparta jest o wygrane w wyżej wymienionych klasach w trakcie sezonu 2019. 

4. Wygrane w Pucharze liczone są dla zawodnika. Zawodnik może zaprezentować dowolną ilość koni w danej 
klasie (mając jednak na uwadze ograniczenia związane z przepisami NRHA) jednak do klasyfikacji Pucharu 
będzie brany jedynie jego najlepszy wynik z danej klasy. 

5. Udział w Pucharze nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, należy jednak spełnić dwa warunki:
a) być członkiem PLRHA w sezonie 2019
b) spełniać wymagania NRHA związane z udziałem w danej klasie

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

7. Po zakończeniu sezonu zwycięzcy w każdej klasie otrzymają  specjalnie przygotowane na tę okazję trofea 
PLRHA Reining Cup Champion 2019

8. W przypadku remisu w jakiejkolwiek klasie nagrodę otrzyma ten, kto:
a) zdobył wygrane w większej liczbie zawodów
b) uzyskał najwięcej zwycięstw
c) pokonał większą liczbę zawodników

Jeśli nadal będzie remis, o tytule zadecyduje rzut monetą lub inne losowe rozstrzygnięcie.

9. PLRHA i PLQHA jako organizatorzy Pucharu zastrzegają sobie prawo decyzji w kwestiach nieokreślonych 
regulaminem Pucharu lub przepisami NRHA.

10. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, w stosunku do edycji 2018 zostały zaznaczone przez podkreślenie 
(w przypadku dodania tekstu) lub przekreślenie (w przypadku usunięcia tekstu).
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