PROPOZYCJE
HALOWYCH ZAWODÓW REGIONALNYCH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
oraz II ELIMINACJI HALOWEGO PUCHARU
BUDZISTOWO 2020
1. Termin: 29.02.2020 (sobota)
2. Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki „Michalski” w Budzistowie,
ul. Kołobrzeska 6n, 78-100 Kołobrzeg – Budzistowo
- hala - podłoże piaszczyste.
3. Organizator: Klub Jeździecki “Derby” Kołobrzeg
4. Uczestnicy: zawodnicy zarejestrowani w PZJ i OZJ oraz niezrzeszeni.
5. Termin zgłoszeń: do 27.02.2020 do godziny 18:00, wyłącznie na platformie
zawodykonne.com
6. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ.
Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ.
W konkursach towarzyskich wymagane aktualne badania zawodników i ubezpieczenie NNW,
zgoda rodziców zawodników niepełnoletnich.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00
Konkurs nr 1 – kl. mLL z trafieniem w normę czasu Dod. S1
Konkurs nr 2 – RUNDA Brązowa – kl. LL z trafieniem w normę czasu Dod. S1 – towarzyski
Konkurs nr 3 – RUNDA Srebrna - kl. L – z trafieniem w normę czasu Dod. S1 – towarzyski
Konkurs nr 4 - RUNDA Złota - kl. P – zwykły (art.238.2.1)
Konkurs nr 5 – kl. N – zwykły (art. 238.2.1)
Wszystkie konkursy są konkursami otwartymi a zawodnicy startujący w konkursach LL, L i P
dodatkowo uczestniczą w kwalifikacjach do Halowego Pucharu.
Godziny rozpoczęcia konkursów zależne będą od ilości zgłoszeń.
Komisja Sędziowska:
Sędzia Główny: Marek Chojnacki
Sędzia WZJ: Roman Chojka
Kinga Chojka
Małgorzata Przykucka
Komisarz: rotacyjnie
Gospodarz Toru: Daniel Miechowicz
Lekarz weterynarii: Marek Groblewicz
7. Organizator zapewnia flot’s, puchary oraz nagrody rzeczowe, do dekoracji zaproszonych
będzie 5 najlepszych par w konkursie.

8. Sprawy organizacyjne:
a) opłaty: wpisowe od konia – 70 zł
startowe : mLL- 20 zł, LL- 25 zł, L- 35zł, P- 40zł, N- 45zł.
b) Organizator zapewnia odpłatną gastronomię
c) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań
zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i
innych zdarzeń.
d) Każda zmiana na listach startowych po wydrukowaniu możliwa po uzyskaniu zgody
Sędziego Głównego i uiszczeniu opłaty 30 zł, nie dotyczy skreśleń.
f) Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego
wizerunku – bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na
wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, w
reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.
d) Na zawodach obowiązują numery startowe koni zgodne z numerami przypisanymi na
platformie zawodykonne.com. Konie bez numerów nie zostaną dopuszczone do startu i nie
wjadą na rozprężalnię.
Propozycje zawodów zatwierdzone przez ZZJ w dniu: 10.02.2020 r.

Prezes
Klubu Jeździeckiego Derby Budzistowo
Andrzej Michalski

REGULAMIN HALOWEGO PUCHARU
BUDZISTOWO - VI EDYCJA - 2020
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem zawodów jest KJ Derby Budzistowo.
Halowy Puchar rozgrywany jest w 3 kategoriach:
RUNDA Brązowa – zawodnicy na kucach i dużych koniach, bez kategorii wiekowej, wys.
przeszkód – 80 cm.
RUNDA Srebrna - zawodnicy na kucach i dużych koniach, bez kategorii wiekowej, wys.
przeszkód – 100 cm.
RUNDA Złota - zawodnicy na kucach i dużych koniach, bez kategorii wiekowej, wys.
przeszkód – 110 cm – obowiązują licencje ZZJ.
Zawodnik może startować w eliminacjach we wszystkich rundach.
2. ZASADY KLASYFIKACJI
Cykl zawodów składa się z trzech eliminacji rozgrywanych w terminach:
1- 25.01.2020
2- 29.02.2020
3- 21.03.2020
oraz finału który odbędzie się - 04.04.2020
Konkursy eliminacyjne w Rundach Brązowej i Srebrnej są konkursami z trafieniem w normę
czasu a w Rundzie Extra konkursem zwykłym. W każdym konkursie eliminacyjnym
zawodnik może startować na dowolnej ilości koni. Żeby móc wystartować w finale zawodnik
musi zaliczyć 2 przejazdy eliminacyjne z wynikiem łącznym do 2 pkt karnych w rundach
Brązowej i Srebrnej oraz 4 pkt karne w Rundzie Złotej. Wyniki kwalifikujące muszą być
uzyskane podczas różnych zawodów eliminacyjnych.
Podczas zawodów finałowych odbędzie się konkurs dwunawrotowy. Zawodnicy starują z
zerowym kontem punktów karnych. W pierwszym nawrocie ( konkurs dokładności i zwykły
w Rundzie Extra) będą mogli wystartować wszyscy zawodnicy zakwalifikowani, można
startować na dwóch koniach, liczy się lepszy wynik. W 2 nawrocie finału (konkurs zwykły)
wystartują zawodnicy z wynikiem zerowym z 1 nawrotu lub 6 z najlepszym wynikiem na
jednym, wybranym koniu. Wynikiem końcowym jest suma punktów karnych z 2 przejazdów i
czas drugiego nawrotu (art. 273.4.3).
3.NAGRODY
W zawodach finałowych przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców
poszczególnych kategorii, w postaci:
Runda Brązowa – karnet na basen
Runda Srebrna - voucher na rejs dla dwóch osób na Bornholm
Runda Złota
– voucher na rejs promem PŻB do Szwecji
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZJ

