PROPOZYCJE
TOWARZYSKICH HALOWYCH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ
PRZESZKODY – I ELIMINACJI LIGI JEŹDZIECKIEJ 2015
BUDZISTOWO k. KOŁOBRZEGU

1. Termin: 01.02.2015 (niedziela)
2. Miejsce zawodów: BUDZISTOWO k. Kołobrzegu –
Ośrodek Jazdy Konnej “Michalski”- hala, podłoże piaszczyste.
3. Organizator: Klub Jeździecki “Derby” Kołobrzeg
4. Uczestnicy: zawodnicy zarejestrowani w PZJ i OZJ oraz nie zrzeszeni.
5. Termin zgłoszeń: do 29.01.2015 do godziny 17:00, e-mail: marekcho@op.pl,
tel. 501750244 .
6. Program zawodów: godz. 10.30-11.00 – listy startowe, informacje,
sprawdzanie obowiązkowych badań lekarskich. Obowiązują paszporty i
szczepienia koni.
Rozpoczęcie zawodów o godz.11.00
I Eliminacje Ligi Jeździeckiej
Konkurs nr 1 – KUCE – dokładności (50-60 cm),
Konkurs nr 2 – JUNIOR – dokładności (70 cm),
Konkurs nr 3 – OPEN – dokładności (80 cm).
Konkurs otwarty:
Konkurs nr 4 – klasa L1 – dwufazowy.

Godziny rozpoczęcia konkursów zależne będą od ilości zgłoszeń.
Konkursy odbędą przy zgłoszeniu min 6 koni.

Sędzia Główny: Marek Chojnacki
Roman Chojka

7. Organizator zapewnia flot’s oraz nagrody rzeczowe w konkursie nr 4.
8. Sprawy organizacyjne:
a) opłata organizacyjna: wpisowe od startu konia – 25 zł
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.
REGULAMIN LIGI JEŹDZIECKIEJ
BUDZISTOWO
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem zawodów jest KJ Derby Budzistowo.
LIGA JEŹDZIECKA rozgrywana jest w 3 kategoriach:
Kuce – zawodnicy do 16 lat włącznie i konie, których wysokość w kłębie
zmierzona na równej poziomej powierzchni nie przekracza 148 cm bez podków
lub 149 cm w podkowach. Dla kuca nie jest wymagany certyfikat wzrostu ,
wystarczy jedynie oświadczenie właściciela/ użytkownika kuca. W przypadku
niejasności decydujące zdanie o dopuszczeniu kuca do startu ma sędzia główny
zawodów.
W eliminacjach wys. przeszkód – 50-60 cm, w finale 65 cm.
Juniorzy - zawodnicy do 18 roku życia włącznie, startujący na koniach powyżej
148 cm bez podków lub 149 cm w podkowach.
W eliminacjach wys. przeszkód – 70 cm, w finale 75 cm.
Open - zawodnicy w wieku od 18 lat, startujący na kucach lub koniach.
W eliminacjach wys. przeszkód – 80 cm, w finale 85 cm.
2. ZASADY KLASYFIKACJI
Cykl zawodów składa się z trzech eliminacji rozgrywanych w terminach:
1-01.02; 2-28.02; 3- 28.03 oraz finału który odbędzie się 11.04.

Konkursy eliminacyjne są konkursami na dokładność. W każdym konkursie
eliminacyjnym zawodnik może startować na dowolnej ilości koni po 2
przejazdy. Ograniczeniem jest tylko wiek jeźdźca, zgodnie z art.1.1 Regulaminu
Rozgrywania Zawodów Krajowych w Skokach Przez Przeszkody: zawodnicy w
wieku 9-13 lat maksymalnie mogą startować 4 razy dziennie, zawodnicy w
wieku 11-15 lat maksymalnie 6 razy.
Żeby móc wystartować w finale zawodnik musi mieć przynajmniej zaliczone 2
czyste przejazdy uzyskane podczas eliminacji. Każdy wynik kwalifikujący musi
być uzyskany podczas różnych eliminacji. Dwa czyste przejazdy z jednych
eliminacji nie kwalifikują do finału.
Podczas zawodów finałowych będą 2 konkursy: półfinał i finał. W półfinale,
konkurs z trafieniem w normę czasu, będą mogli wystartować wszyscy
zawodnicy zakwalifikowani, można startować na dwóch koniach po jednym
razie. Do finału wejdzie pierwszych pięciu zawodników z półfinału.
Awansować można na jednym koniu, liczy się lepszy wynik. Jeżeli zawodnik
zmieści się w pierwszej piątce na dwóch koniach, do finału awans uzyska
kolejny zawodnik z listy wyników. Konkurs finałowy będzie konkursem
zwykłym.
3.NAGRODY
Zawodnicy w konkursach eliminacyjnych otrzymują flot’s za bezbłędne
przejazdy. W zawodach finałowych przewidziane są puchary i nagrody
rzeczowe a dla zwycięzców poszczególnych kategorii organizator przewidział
atrakcyjne nagrody.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZJ.
W zawodach po konkursach Ligi Jeździeckiej, odbędą się również konkursy
towarzyskie.

WŁAŚCICIEL
OŚRODKA JAZDY KONNEJ „MICHALSKI”

Andrzej Michalski

