Cykl konkursów pod nazwą „Wiosenne Grand Prix Amatorów” to wyjście naprzeciw najszybciej rozwijającej
się grupy sportowców. Na podstawie trzech wyników będzie tworzony ranking. Zawodnik, który uzbiera największą
ilość punktów otrzyma dodatkową nagrodę w postaci kompletnej przeszkody od firmy „Gala”- producenta
przeszkód.
Dodatkowym atutem tych rozgrywek jest fakt że twarzą obydwu edycji „Grand Prix Amatorów” jest znany z
„You Can Dance” Maciej „Gleba” Florek, który w poprzednich latach niejednokrotnie stawał na podium. W tym roku
również zaszczyci nas swoją obecnością.
Regulamin rozgrywek LETNIE Grand Prix Amatorów
Glinik Zaborowski 2016
1. Rozgrywki przeznaczone są dla zawodników, którzy deklarują amatorstwo, nie mają wyższej niż III licencji PZJ
w skokach przez przeszkody.
2. Na cykl rozrywek składają się 3 konkursy rozgrywane podczas zawodów towarzyskich w sezonie 2016 w
Gliniku Zaborowskim według kalendarza:

a. 22-24.07 I etap Letniego GPA
b. 02-03.08 II etap Letniego GPA
c. 16-17.08 FINAŁ Letniego GPA – dodatkowe punkty dla uczestników
Propozycje poszczególnych zawodów dostępne są na www.uchwatteam.pl
3. Konkursy odbywają się na w klasie L1 według zasad art. 238.2.2 przepisów PZJ.
4. W każdym konkursie zawodnik ma prawo do startu na dwóch koniach, ale do klasyfikacji rozgrywek liczy się
jeden lepszy wynik (drugie wyniki są usuwane i tworzony jest ranking do rozgrywek).
O klasyfikacji końcowej rozgrywek decyduje suma punktów rankingowych uzyskanych w kolejnych etapach
Wiosennego GPA. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje lepsze miejsce w konkursie
finałowym. Tabela rozrywek zamieszczana będzie na bieżąco na www.uchwatteam.pl.
5. Punkty rankingowe przyznawane są według następującej tabeli:
miejsce
I i II etap
III etap

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
40 34 30 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

6. Nagrody
W każdym konkursie pierwsza trójka otrzymuje nagrody finansowe, honorowe i rzeczowe, a zwycięski koń
derkę paradną.
Za klasyfikację łączną pierwsza trójka otrzymuje atrakcyjne nagrody honorowe i rzeczowe. Dekoracja
konkursów odbywa się na podium.
7. W sprawach nieuregulowanych i spornych decyzje podejmuje sędzia główny zawodów.

Zapraszamy do sportowej rywalizacji i dobrej zabawy
Uchwat Team i JKS „Pogórze”
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