
REGULAMIN
Mistrzostw Polski Północnej Amazonek oraz Mistrzostwa Zrzeszenia LZS

w skokach przez przeszkody
   1. Organizator:  LKS „Nadwiślanin” Kwidzyn
   2. Miejsce rozgrywania zawodów: Obiekt TR-W „Miłosna” w Kwidzynie
   3. Uczestnictwo:

1. Mistrzostwa Amazonek
       Kategoria: Seniorki-  zarejestrowane w OZJ lub PZJ z licencja III i II ,  wiek od 16 lat
       Kategoria: Juniorki- - zarejestrowane w OZJ lub PZJ z licencja III i II ,  wiek 12-18 lat 
       Kategoria: Amatork-  ( towarzyskie) - bez licencji i z licencją wstępną zarejestrowane w PZJ 
lub OZJ wiek od 11 lat
       Kategoria Kuce gr.C i D -zarejestrowane w OZJ lub PZJ , wiek 11-16 lat
       Kategoria Kuce gr A1 - zarejestrowane w OZJ lub PZJ  wiek 9-12  lat. Kuce o wzroście do 130 cm

            2.W  Mistrzostwach Zrzeszenia LZS będą klasyfikowani zawodnicy ze zrzeszonych 
klubów: LKS”Nadwiślanin” ,JKS Senny Nowęcin i Sopocki Klub Jeździecki, w kategoriach 
Seniorów , Juniorów i Amatorów.
         Kategoria: Seniork i Seniorzy-  zarejestrowani w OZJ lub PZJ z licencja min. III ,  wiek od 16 
lat
       Kategoria: Juniorki i Juniorzy - - zarejestrowane w OZJ lub PZJ z licencja min. III  ,  wiek 12-
18 lat 
       Kategoria: Amatorki i  Amatorzy  ( towarzyskie) - bez licencji i z licencją wstępną 
zarejestrowane w PZJ lub OZJ wiek od 11 lat.
W Mistrzostwach Amazonek i LZS dozwolony jest start w dwóch kategoriach, na różnych 
koniach spełniając w/w warunki
        W półfinale można startować na 2 koniach . Do punktacji zaliczany będzie lepszy wynik.
         Natomiast w konkursie finałowym  tylko na jednym wybranym przez siebie koniu, który  
ukończył  przynajmniej jeden półfinał.
        Wiek koni zgodnie z przepisami PZJ.

         Kolejność startów:
        W pierwszym półfinale wg miejsc wylosowanych, drugie konie będą umieszczone na końcu 
listy w kolejności odpowiedniej do wylosowanej przez zawodniczkę.
        W drugim półfinale i w finale w odwrotnej kolejności do  zajmowanych miejsc.
        W przypadku, gdy po obu półfinałach kilka zawodniczek ma jednakową liczbę punktów 
karnych, o kolejności startu decyduje wynik drugiego półfinału.
        W II nawrocie finału startować będzie 10 najlepszych par oraz ci, którzy mają wynik równy 
dziesiątemu miejscu.
        Zawodniczka wyeliminowana w jednym z półfinałów, otrzymuje wynik ostatniej zawodniczki,
która ukończyła przejazd w tym konkursie zaliczany do Mistrzostw, powiększony o 10 pkt. 
karnych.
        Drugi nawrót finału rozgrywany będzie jako konkurs zwykły bez rozgrywki.
        W przypadku jednakowej liczby punktów karnych na miejscach medalowych przeprowadzona 
         zostanie rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego. W przypadku  jednakowej liczby 
punktów karnych od miejsca IV o kolejności w Mistrzostwach decyduje krótszy czas przejazdu w II
nawrocie finału lub konkursu finałowego zwykłego.
        Aby zawodniczka/zawodnik został/a sklasyfikowanay/a w Mistrzostwach musi ukończyć  
jeden półfinał i pierwszy nawrót finału dwunawrotowego lub konkurs finałowy zwykły.    



      
      Program
Kategoria I półfinał II półfinał Finał
Seniorki + LZS 120 cm szybkości  120 cm zwykły 120/125 dwunawrotowy
Juniorki  + 
LZS

110 cm zwykły  110 cm zwykły 110/115 dwunawrotowy

Amatorki + 
LZS

 90 cm  zwykły    90 cm zwykły   95 cm  zwykły

Kuce gr C,D  80 cm 
dokładności

   80 cm 
dokładności

  85 cm  zwykły

Kuce gr A1  55 cm 
dokładności

   55 cm 
dokładności

  60 cm zwykły

  
            NAGRODY
Medale i puchary za I-III m-ce we wszystkich kategoriach MISTRZOSTW

        Mistrzostwa Amazonek 
Amazonki na kucach, -  nagrody rzeczowe za I-V m-ce

Kategoria I II III IV V SUMA
M.Amatorek 600 400 300 200 100 1 600
M. Juniorek 1200 700 500 300 200 2 900
M. Seniorek 1500 900 700 400 300 3 800

                       Pula nagród:        8 300
ORAZ NAGRODY RZECZOWE                           

W Mistrzostwach LZS w trzech kategoriach od  I do V m-ca atrakcyjne nagrody rzeczowe 


