REGULAMIN HALOWEGO PUCHARU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU
JEŻDZIECKIEGO W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 2020

Rozgrywany 21 i 22 marca 2020 roku - WTWK Partynice

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Halowy Puchar Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego zwany dalej HPDZJ ma
formułę otwartych zawodów w skokach przez przeszkody „B”. Prawo startu posiadają
zawodnicy i konie posiadające aktualne licencje i są zarejestrowane na terenie
Dolnego Śląska w PZJ, DZJ lub bp (DZJ).
2. Zawodnicy biorący udział w konkursach otwartych a nie zgłoszeni do HPDZJ nie
będą uwzględniani do punktacji pucharowej.
3. HPDZJ organizowany jest przez Dolnośląski Związek Jeździecki, Wrocławski Klub
Jeździecki na obiektach Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice, pod
patronatem Miasta Wrocław.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. HPDZJ rozgrywany jest w 2020 roku w następujących kategoriach:
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Kategoria
„Amator” – zawodnicy, którzy
w 2019 roku nie zdobyli III
klasy sportowej w skokach
„Kuce Open” – zawodnicy do
16 lat bez klas sportowych
„Kuce” zawodnicy do 16 lat
„Junior Młodszy” – zawodnicy
do 15 lat
„Junior” – zawodnicy do 18 lat
„Senior”
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2. Warunki techniczne:





Konkursy eliminacyjne: (konkursy „klasyczne”)
dokładności,
zwykły,
dwufazowy (zwykły-zwykły)



Konkursy finałowe:
 Dwufazowy (zwykły-zwykły),
 Dwunawrotowy – I nawrót zwykły, II nawrót zwykły.

4. Punktacja rankingowa:













I m - 12ptk
II m - 10ptk
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 1ptk
w konkursach finałowych mnożnik razy „ 2”.

5. Opłaty startowe – 50 PLN od konia za przejazd w konkurach pucharowych dla
zawodników biorących udział w HPDZJ.
6. W konkursach finałowych zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do
zajmowanych miejsc po eliminacjach.
7. 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.
8. W kategorii „Kuce Open” dopuszczalny jest start dwóch zawodników na tym samym
koniu. Zawodnicy będą klasyfikowani według punktów karnych w półfinale oraz
punktów karnych i czasu w finale.
9. Zawodnicy mogą startować w dwóch kategoriach zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami; koń może startować tylko w jednej kategorii.
10. Nagrody:
 Flots
 puchary - I-III miejsce

 derka - I miejsce
 nagrody finansowe i rzeczowe:

o
o
o
o
o
o


kuce „open” – nagrody rzeczowe o wartości 300 zł, I, II, III miejsce
kuce - nagrody rzeczowe o wartości 400 zł, I, II, III miejsce
junior młodszy – nagrody rzeczowe o wartości 500 zł, I, II, III miejsce
junior 400/300/200
senior 750/500/300
„amator” – nagrody rzeczowe o wartości 600 zł, I, II, III miejsce
w przypadku znalezienia dodatkowego sponsora wysokość nagród może ulec
zmianie.

POSTANOWIENIA INNE
1. Zawodnicy startujący w poszczególnych konkursach zaliczanych do klasyfikacji
pucharowej będą umieszczani na początku list startowych w konkursach.
2. W zgłoszeniach należy podać chęć uczestnictwa w eliminacjach do klasyfikacji
pucharowej; należy podać również rok urodzenia juniorów młodszych i
juniorów.
3. W kategorii Pony obowiązuje certyfikat wzrostu (we Wrocławiu upoważniony lekarz
weterynarii z listy PZJ Pan Lech Januszewski tel. 601 739 675).
4. Aby brać udział w finale trzeba przejechać przynajmniej jeden półfinał.
5. Klasyfikacja prowadzona będzie przez Dolnośląski Związek Jeździecki.
6. Wyniki będą ogłaszane na stronie DZJ do sześciu dni od zakończenia zawodów.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd DZJ w dniu 24.02.2020 r.

