Regulamin rozgrywek Grand Prix Amatorów
Poznań 2021/22

1. Organizatorem cyklu jest Klub Sportowy Jumping Events Poznań, z siedzibą ul. Ch0tomińska 41a, 61-311
Poznań, KRS 0000438090, NIP: 78225553869, REGON: 30226672
2. Rozgrywki przeznaczone są dla zawodników, którzy deklarują amatorstwo, nie mają wyższej niż III licencji PZJ
w skokach przez przeszkody.
3. Na cykl rozrywek składała się 5 konkursów rozgrywanych podczas zawodów towarzyskich w sezonie jesieńzima-wiosna 2021/2022 według kalendarza:
• 23 października 2021 – I kwalifikacja – Hipodrom Wola
• 27 listopada 2021 – II kwalifikacja – Hipodrom Wola
• 12 lutego 2022 - III kwalifikacja – Hipodrom Wola
• 5 marca 2022 - IV kwalifikacja – Hipodrom Wola
• 19 marca 2022 Finał – Hipodrom Wola
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozgrywania zawodów oraz do zmniejszenia liczby kwalifikacji.
Propozycje poszczególnych zawodów dostępne są na www.zawodykonne.com.
4. Konkursy odbywają się na w klasie L (według zasad art. 238.2.2 przepisów PZJ). Dopuszczalna jest
natychmiastowa rozgrywka.
5. 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 bonifikacyjnych z dwóch najlepszych wyników w
kwalifikacjach do których dodaje się punkty bonifikacyjne zdobyte w finale. W przypadku równej ilości
punktów o miejscu decyduje lepsze miejsce w konkursie finałowym. Tabela rozrywek zamieszczana będzie na
bieżąco na www.tarantevents.pl.
6. Punkty bonifikacyjne przyznawane są według następującej tabeli:
miejsce
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
kwalifikacje 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
finał
40 34 30 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
7. Nagrody
W każdym konkursie pierwsza trójka otrzymuje nagrody honorowe i rzeczowe (lub finansowe), a zwycięski koń
derkę paradną.
Za klasyfikację łączną pierwsza trójka otrzymuje atrakcyjne nagrody honorowe i rzeczowe.
Nagrody za klasyfikację końcową:
• I miejsce – do wyboru pakiet startowy (jeden koń) w Elite Tour (110 cm) w ramach CSI2* Zielona Góra
lub CSI1 4Foulle Poznań 20221
• II miejsce – nagroda rzeczowa (sprzęt lub odzież jeździecka) o wartości około 500 zł

Uwaga – pakiet startowy może być wykorzystany tylko przez zawodnika, który wygrał klasyfikację końcową Grand Prix
Amatorów 2021/22.
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•

III miejsce – nagroda rzeczowa (sprzęt lub odzież jeździecka) o wartości około 300 zł

8. W sprawach nieuregulowanych i spornych decyzje podejmuje sędzia główny zawodów.
Zapraszamy do sportowej rywalizacji i dobrej zabawy
Tarant Events i KS Jumping Events
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