Regulamin Pucharu IzMa CUP 2021

1. Udział w Pucharze jest dozwolony dla zawodników zrzeszonych w klubach WZJ, PZJ lub BPK
oraz zawodników z licencją jednorazową.
2. Poszczególne klasy Pucharu w zależności od wieku zawodnika, konia oraz posiadanych
uprawnień sportowych.
3. Rozgrywany zgodnie z przepisami, regulaminem konkurencji skoki przez przeszkody oraz
propozycjami zawodów. W następujących klasach:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Puchar Kuce mini LL (50 cm), zawodnicy do 16 roku życia na kucach.
Puchar Konie mini LL (70 cm), zawodnicy na dużych koniach.
Puchar Nadziei Jeździeckich LL
Puchar Talent DZJ L, (L i L1)
Puchar Firmy Horse Line Pro P, (P i P1)
Puchar Firmy HÖVELER N, (N i N1)

4. W klasach mini LL (50 cm), mini LL (70 cm) oraz LL rozegrane zostaną dwa konkursy (przez
dwa dni): sobota: z trafieniem w normę czasu, niedziela: z trafieniem w normę czasu.
Możliwe dwa starty zawodnika w każdym konkursie. Do Pucharu liczą się wszystkie
przejazdy.
5. W klasie L, rozegrane zostaną cztery konkursy (L i L1 w dwa dni) sobota: z trafieniem w
normę czasu, niedziela: zwykłe.
6. W klasie P i N rozegrane zostaną cztery konkursy (P/P1 i N/N1 w dwa dni): sobota: zwykły,
dwufazowy, niedziela: zwykły, dwufazowy.
7. Każdy koń może startować dwa razy w ciągu dnia. Pod jednym lub dwoma zawodnikami.
8. Zawodnik może startować w dwóch kategoriach Pucharu.
9. Klasyfikacja w oparciu o liczbę startów i uzyskany wynik. Np. jeżeli koń wystartuje cztery razy
w Pucharze P lub nawet raz będzie klasyfikowany.
10.






Możliwe do uzyskania Punkty:
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 z 1ptk

Regulamin zatwierdzony przez:
Małgorzatę Brodziak (Zarząd DZJ) i Marka Pawłowicza (KS DZJ) w dniu 14.04.2021 roku

