Regulamin I edycji cyklu zawodów w skokach przez przeszkody

Wielko-Poniacy 2018
Organizator: Robert Bartkowiak
Koordynator: Marta Stołowska-Lubońska

I. Uczestnicy zawodów

1. Zawody Wielko-Poniacy są otwarte dla wszystkich chętnych spełniających warunki
poszczególnych
„Propozycji” zawodów.
2. Do Rankingu Wielko-Poniacy będą brane pod uwagę tylko wyniki zawodników z Wielkopolski:
2.1. Zarejestrowanych w WZJ lub PZJ, jako członkowie klubów wielkopolskich.
2.2. „Bpk WIE” – zawodników bez przynależności klubowej zarejestrowanych w WZJ
3. Zawodników obowiązują dokumenty zgodne z przepisami i regulaminami PZJ.
4. Kuce obowiązuje aktualna licencja WZJ/PZJ.

II. Zasady i organizacja Rankingu Wielko-Poniacy
1. Klasy rankingowe:
- Kuce 60/70 cm - Ranking dla zawodników w wieku 9-11 lat
- Kuce 80/90 cm - Ranking dla zawodników w wieku 12-16 lat
1.1. Zawodnicy mogą startować tylko w kategorii na którą wskazuje wiek zawodnika
1.2. W każdej klasie zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni zgodnie z przepisami, przy
czym do klasyfikacji rankingowej liczony będzie jego najlepszy wynik w danym konkursie.
W zawodach finałowych zawodnik może wystartować na dwóch koniach, ale rozgrywkę jedzie tylko
jedną.

2. Punktacja Rankingu Wielko-Poniacy

2.1. W konkursach eliminacyjnych
- 6 pkt. za bezbłędny przejazd (w przypadku ew. konkursów z rozgrywką dotyczy tylko przejazdu
podstawowego). Do Rankingu zaliczonych będzie maksymalnie 4 bezbłędne przejazdy, czyli do
zdobycia w eliminacjach jest maksymalnie 24 pkt..
2.2. W konkursie finałowych zawodnicy zdobywać będą punkty:
- za bezbłędny przejazd podstawowy – 6 pkt
- za zajęte miejsca wg następujących zasad:
1 miejsce – 10 pkt.;
2 m. – 8 pkt.;
3 m. – 6 pkt.;
4 m. – 4 pkt.;
5 m. – 3 pkt.;
6 m. – 2 pkt.;
7 m. – 1 pkt.;
2.3. Wynikiem końcowym w Wielko-Poniacy jest suma punktów zdobytych wg pkt. 2.1 i pkt. 2.2, przy
czym w przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydować będzie większa suma
punktów zdobytych w zawodach finałowych.

III. Publikacja Rankingu Wielko-Poniacy
1. Propozycje zawodów i na bieżąco aktualizowany Ranking będą publikowane:
- na stronie www.wzjpoznan.pl,
- fb Wielko-poniacy
2. Wszelkie pytania, uwagi lub ew. reklamacje dotyczące prowadzonego Rankingu należy
kierować do Marta Stołowska-Lubońska na adres e-mail: martastolowska@podkowagruszczyn.pl

IV. Proponowany program konkursów na zawodach objętych Rankingiem Wielko-Poniacy, do
ewentualnego wyboru przez organizatorów, zgodny z przepisami PZJ:

1. Konkurs Kuców wys. 60/70cm

- dokładności lub dokładności z rozgrywką

Finał: dokładności z rozgrywką
2. Konkurs Kuców , wys. 80/90 cm

- dokładności lub dokładności z rozgrywką

Finał: dokładności z rozgrywką
Wszystkie konkursy muszą odbywać się na 10 przeszkodach bez szeregów!

V. Kalendarz Wielko-Poniacy 2018

lp
1
2
3
4
5
6

data
22.04
28.04
19.05
7.07
22.07
25.08

miejsce
Jaszkowo
Jeziorki
Majówka Szczepankowo
Damasławek
Lwówek
Poznań Wola -FINAŁ

VI. Nagrody
1. Nagrody rzeczowe na poszczególnych zawodach określane są przez danego organizatora
zawodów, przy czym bezbłędne przejazdy zostaną nagrodzone.
2. Na zakończenie cyklu Wielko-Poniacy wszyscy uczestnicy finału otrzymają nagrody rzeczowe.
Sponsor główny : Robert Bartkowiak, Przemysław Bartkowiak
Patronat medialny: TylkoSkoki.pl
3. Uwaga! Warunkiem koniecznym dla odebrania nagród za zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej
Wielko-Poniacy jest wyjazd zawodnika do dekoracji lub w uzasadnionych przypadkach, za zgodą SG
zawodów, obecność zawodnika w przepisowym stroju jeździeckim.

VII. Uwagi
Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w regulaminie.

