Regulamin rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia w Powożeniu (ZK-D + ZK-T)

1. Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu mają charakter otwarty – są dostępne dla zawodników z terenu całej Polski.
2. W Mistrzostwach Podkarpacia mogą startować zarówno zawodnicy zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz amatorzy.
3. Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu rozgrywane są w dwóch klasach:
• Mała Runda – klasa L
• Duża Runda – klasa N
4. W Małej Rundzie mogą startować zarówno zawodnicy zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz amatorzy.
5. W Dużej Rundzie mogą startować zawodnicy posiadający aktualną licencję do startów w dyscyplinie powożenie
zgodnie z przepisami PZJ w zakresie klasy N.
6. Wszystkich zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ oraz w zakresie zawodów
towarzyskich przepisy PdkZJ,
7. Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu rozgrywane są w kategorii:
• Kuce – zaprzęgi jednokonne lub dwukonne (osobna klasyfikacja)
• Konie – zaprzęgi jednokonne lub dwukonne (osobna klasyfikacja)
8. Mistrzostwa zostaną rozegrane pod warunkiem zgłoszenia w terminie zgodnym z propozycjami zawodów co najmniej
3 zawodników w danej kategorii oraz rodzaju zaprzęgu (zaprzęgi jednokonne, zaprzęgi dwukonne) oraz nie mniej niż
10 zaprzęgów na całych zawodach.
9. Medale zostają rozdane bez względu na liczbę osób, które ukończyły Mistrzostwa.
10. W zgłoszeniu musi być podany rok urodzenia konia i zawodnika.
11. W Mistrzostwach dozwolony jest udział tylko jednym zaprzęgiem. W zawodach krajowych lub towarzyskich zgodnie z
przepisami w tym zakresie. Zawodnicy startujący więcej niż jednym zaprzęgiem, startują pierwszy raz zaprzęgiem
biorącym udział w Mistrzostwach.
12. Kolejność startu jest losowana.
13. W miejscu rozgrywania zawodów na 24 godz. przed planowanym terminem rozpoczęcia konkursów jak również w
czasie trwania całych zawodów prawo powożenia koniem lub końmi pod groźbą dyskwalifikacji mają tylko powożący
tymi końmi.
14. Programy nie mogą być czytane.
15. Ubiór jeźdźca i rzędy koni oraz bryczki według przepisów PZJ w tym zakresie.
16. Powożący, którzy ukończyli wszystkie konkursy Mistrzostw swojej kategorii są klasyfikowani według kolejności
zdobytej sumy punktów. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch zawodników ( dotyczy trzech
pierwszych miejsc) o kolejności decyduje lepszy wynik w ujeżdżeniu.
17. Powożący biorący udział w zawodach krajowych są klasyfikowani oddzielnie w zawodach krajowych (klasa L) oraz
w Mistrzostwach (klasa L). W klasie N obowiązuje wspólna klasyfikacja (zawody krajowe oraz Mistrzostwa).

