Regulamin rozgrywania Kresy Dressage Cup
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W Kresy Dressage Cup mogą startować amatorzy oraz zawodnicy zarejestrowani w PZJ lub WZJ
Kresy Dressage Cup rozgrywane są w dwóch kategoriach klasowych: MAŁA RUNDA I DUŻA RUNDA
Amatorzy mogą startować wyłącznie w MAŁEJ RUNDZIE.
Amatorem jest osoby nie posiadająca klasy sportowej w ujeżdżeniu.
W MAŁEJ RUNDZIE mogą brać udział również zawodnicy zarejestrowani w PZJ lub WZJ
Amatorów obowiązuje dokumentacja: aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy) oraz ubezpieczenie od NNW
(zgodne z przepisami PZJ), zawodników niepełnoletnich zgoda opiekunów na start w zawodach. Konie muszą posiadać
paszport urzędowy i aktualne szczepienia przeciw grypie.
Wszystkich zawodników i konie (posiadających licencję uprawniającą do startów w zawodach) obowiązuje
dokumentacja zgodna z przepisami PZJ i WZJ.
Kresy Dressage Cup są zawodami rozgrywanymi bez podziału na kategorię wiekową.
Zawodnicy w ramach Kresy Dressage Cup, klasyfikowani są wspólnie w poszczególnych kategoriach klasowych (MAŁA
I DUŻA RUNDA).
Zawody odbywają się, a nagrody są wręczane, bez ograniczeń minimalnej liczby uczestników zawodów.
Zgłoszenia do startu należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów.
W Kresy Dressage Cup dozwolony jest udział na dwóch koniach w eliminacjach, w finale na jednym koniu.
Zawodnicy startujący na dwóch koniach mają prawo wyboru kona na którym startują jako pierwsi.
W miejscu rozgrywania zawodów na 24 godz. przed planowanym terminem rozpoczęcia konkursów jak również w
czasie trwania całych zawodów prawo dosiadania koni pod groźbą dyskwalifikacji mają tylko zawodnicy startujący na
tych koniach.
Programy nie mogą być czytane.
Zawodnicy mogą startować z batem o max. długości 120 cm.
Dopuszcza się jazdę bez ostróg.
Ubiór jeźdźca i rzędy koni według przepisów w ujeżdżeniu.
Dopuszcza się siodło typu wszechstronnego lub skokowego.
Zawodnicy, w danej eliminacji lub finale są klasyfikowani zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Klasyfikacja końcowa jest sumą punktów końcowych z dwóch eliminacji i finału.
Zawodnicy startujący w eliminacjach na dwóch koniach są klasyfikowani na podstawie lepszych wyników końcowych
z eliminacji oraz wyniku z finału.
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch zawodników (dotyczy trzech pierwszych miejsc)
o kolejności decyduje lepszy wynik w finale, następnie w II eliminacji.
Wszystkich uczestników zawodów Kresy Dressage Cup, z uwzględnieniem przedmiotowego regulaminu, obowiązują
przepisy PZJ.

Kategorie rozgrywania KRESY DRESSAGE CUP:
MAŁA RUNDA:
I ELIMINACJA:
II ELIMINACJA:
Finał:

Kl . L1 i L2
Kl. L1 i L2
Kl. L2 i L3

DUŻA RUNDA:
I ELIMINACJA:
II ELIMINACJA:
Finał:

Kl. P1 i P2
Kl. P1 i P2
Kl. P2 i P6

