REGULAMIN HALOWEGO PUCHARU DOLNEGO ŚLĄSKA W SKOKACH 2018
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Organizator- K.J.Partynice Wrocław
D.Z.J. Wrocław
Termin – Styczeń - Marzec 2018
 I eliminacja 04.02.2018
 II eliminacja 25.02.2018
 III Finał 17-18.03.2017
Kategorie :
 Pony ( „open” do 16 lat bez klas sportowych)
 Pony ( do 16 lat)
 Junior Młodszy( do 15 lat)
 Junior (do 18 lat)
 Senior
 „Amator”( zawodnicy ,którzy w 2016 nie zdobyli III klasy sportowej w skokach )
Opłaty startowe – 50 PLN od konia za przejazd
Warunki techniczne:
 eliminacje ( konkursy „klasyczne”)
⁃ zwykły
⁃ zwykły z rozgrywką
⁃ dwufazowy (zwykły-zwykły)
 finał ( dwunawrotowy – I-dokładności; II-zwykły)
 wysokości konkursów:
⁃ pony „open” (50-60)
⁃ pony LL (80-90)
⁃ Junior Młodszy (L, L1)
⁃ Junior ( P, P1)
⁃ Senior (N, N1)
⁃ „ Amator” (L, L1)
Punktacja rankingowa:
I m. - 12 ptk
II m - 10 ptk
III m- 8ptk
IV m- 7ptk
V m - 6ptk
VI - 5ptk
VII- 4ptk
VIII- 3ptk
IX - 2ptk
X - 1ptk
 pozostali zawodnicy kończący konkursy eliminacyjne z 1 ptk.
 w konkursach finałowych mnożnik razy „ 2”
 zawodnicy biorący udział w konkursach otwartych a nie zgłoszeni do HPDZJ nie
będą uwzględniani do punktacji pucharowej
W konkursach finałowych zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do
zajmowanych miejsc po eliminacjach
Zawodnicy mogą startować w eliminacjach na dwóch koniach.
Do rankingu liczony będzie lepszy wynik z konkursu; w przypadku sklasyfikowania
zawodnika z dwoma końmi na miejscach I-X drugi wynik zawodnika nie jest liczony do
klasyfikacji , a punkty za to miejsce nie są uwzględniane w klasyfikacjach. Zawodnicy
mogą startować w dwóch kategoriach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami; koń

może startować tylko w jednej kategorii.
Nagrody:

Flots

puchary - I-III miejsce

derka - I miejsce

nagrody finansowe :
⁃ pony „open” – nagrody rzeczowe I, II, III miejsce
⁃ pony - nagrody rzeczowe I, II, III miejsce
⁃ junior młodszy – nagrody rzeczowe I, II, III miejsce
⁃ junior 400/250/100
⁃ senior 800/500/300
⁃ „amator” 350/200/100
⁃ w przypadku znalezienia dodatkowego sponsora wysokość nagród może
ulec zmianie
10.
Oprócz pucharu za Im w poszczególnych kategoriach wręczany będzie „ Super
Puchar DZJ Wrocław” dla zawodnika ,który w ogólnej klasyfikacji w swojej kategorii
uzyska najlepszy wynik punktowy. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku
punktowego przez dwóch lub więcej zawodników o przyznaniu pucharu zadecyduje :

lepszy wynik punktowy w finałach

lepszy wynik punktowy po eliminacjach

wiek zawodnika ( młodszy)

za zwycięstwo w tej klasyfikacji wypłacona będzie nagroda finansowa w
wysokości 300 zł (fundator DZJ)
11.
Zawodnicy startujący w poszczególnych konkursach zaliczanych do klasyfikacji
pucharowej będą umieszczani na początku list startowych w konkursach . W
zgłoszeniach należy podać chęć uczestnictwa w eliminacjach do klasyfikacji pucharowej
; należy podać również rok urodzenia juniorów młodszych i juniorów.
12.
W kategorii Pony obowiązuje certyfikat wzrostu (we Wrocławiu upoważniony lekarz
weterynarii z listy PZJ Pan Lech Januszewski tel. 601 739 675)
13.
Aby brać udział w finale trzeba przejechać przynajmniej jeden półfinał
14.
Klasyfikacja po każdych zawodach eliminacyjnych prowadzona będzie przez
Dolnośląski Związek Jeździecki. Wyniki po zawodach eliminacyjnych będą ogłaszane na
stronie DZJ do sześciu dni od zakończenia zawodów
9.

Regulamin został zatwierdzony przez Prezesa DZJ Panią Małgorzatę Brodziak w dniu
15.01.2018 r.

