Wiosenny Puchar w Ujeżdżeniu
Łojewo 2019
I. Zawody liczone do pucharu:
1. 27.04.2019
2. 26.05.2019
3. 29.06.2019 – Finał
Pula nagród 8000

II. Regulamin Wiosennego Puchar w Ujeżdżeniu Łojewo 2019 :
1. Klasyfikacja Pucharu:
A. Profi – zawodnicy i konie zarejestrowani w WZJ lub PZJ z III kl. i wyższą w ujeżdżeniu ,
lub II i wyższą w skokach lub WKKW
Kategorie wiekowe:
- młodzik (do 11 lat)
- kuce (do 16 lat)
- junior młodszy
- junior
- senior
B. Amator - zawodnicy:
 nie zarejestrowani w WZJ lub PZJ,
 zarejestrowani w WZJ lub PZJ - nie posiadający klasy sportowej w
ujeżdżeniu i posiadający maksymalnie III kl. sportową w skokach lub WKKW
- konie:
 mogą lecz nie muszą być zarejestrowane w WZJ lub PZJ,

Kategorie wiekowe:
- młodzik
- kuce (do 16 lat)
- junior młodszy
- junior
- senior
Kategorie wiekowe zawodników i wiek koni mogących startować w poszczególnych
konkursach wg przepisów PZJ.
2. Zawodnik będzie mógł startować na dowolnej liczbie koni – dozwolonej dla danej grupy
wiekowej , ale do klasyfikacji będą liczyły się dwa najlepsze wyniki z danej edycji

3. Punkty do kwalifikacji końcowej zdobywane będą wg poniższych tabel:
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Przy równej liczbie zdobytych przez zawodników punktów o kolejności przyznawanych
nagród decydować będzie wynik punktowy ostatniego startu. W każdej kategorii będą
nagradzane trzy pierwsze pary.
4. Nagrody za Puchar dla jeźdźców w każdej kategorii będą wręczane po rozegraniu
zawodów finałowych.
W poszczególnych zawodach nagradzane będą rundy : floo nagrody honorowe, drobne
upominki
5. W pucharze będą klasyfikowani zawodnicy którzy wystartują w co najmniej dwóch
zawodach w tym finałowych.
6. Do Pucharu obowiązuje jedno wpisowe 200 zł od konia. Startowe od każde przejazdu na
poszczególnych zawodach-30 zł.
Istnieje możliwość wystartowania w poszczególnych zawodach wpisowe 80 zł startowe 30.
Dla każdego zawodnika talon na kawę i domowe ciasto
7. Konkursy
-runda L : L-1, L-3
-runda P : P-1, P-2
-runda N : N-4, N-5
-runda C : C-1 ,C-2
8. Na każdych zawodach będzie inny skład sędziowski.
Informacje pod nr tel 502 033 128

Na zawodach w kwestiach nie ujętych w regulaminie Wiosennego Puchar w Ujeżdżeniu
Łojewo 2019 obowiązują przepisy PZJ.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

