Regulamin Halowego Pucharu DZJ w skokach przez przeszkody 2021/22
Wersja poprawiona uwzględniająca uwagi zainteresowanych.
Cykl rozgrywek składać się będzie z pięciu etapów. Będą to zawody regionalne
dwudniowe rozgrywane w następujących terminach :
13-14.11 2021
04-05-12 2021
29-30 .01 2022
26-27.02 2022
05-06.03 2022
Drugi dzień ostatnich zawodów cyklu jest jego finałem.
Punkty do Halowego Pucharu DZJ mogą zdobywać zawodnicy z Dolnego Śląska
posiadający aktualne licencje.
HPDZJ będzie rozgrywany w następujących kategoriach
1.”Amator (zawodnicy nie posiadający I i II licencji ) konkursy L
2. Kuce I -zawodnicy do lat 16 konkursy 50/60 cm
3.Kuce II –zawodnicy do lat 16 konkursy 70/80 cm
4.Junior młodszy konkursy L
5.Junior konkursy P/P1
6 Senior konkursy N/N1
Konkursy cyklu będą konkursami zwykłymi a jedynie finały będą rozgrywane
jako konkursy dwufazowe.
Niezależnie od ilości koni na których zawodnik startuje liczy mu się tylko
najlepszy wynik w konkursie ,pozostałe konie danego zawodnika blokują punkty
konkurentom. Wynikiem dnia danego zawodnika w kategoriach Junior i Senior
jest suma jego najlepszych wyników w dwóch konkursach. W pozostałych
kategoriach wynikiem dnia danego zawodnika jest jego najlepszy przejazd w

jednym konkursie ( Tą zmianę regulaminu wprowadzono na prośbę
uczestników by otworzyć możliwość startu w ciągu dnia 2 zawodników na
jednym koniu a nie przekroczyć dziennego limitu startów konia wynikającego z
przepisów ogólnych). Przed konkursami finałowymi każdemu zawodnikowi
liczą się punkty czterech dni zawodów na których uzyskali najlepszy wynik.
Punkty klasyfikacyjne we wszystkich kategoriach będą liczone w następujący
sposób:
Konkursy L,50 /60cm ,70 /80cm ,P,N

konkursy P1,N1

Im

20 pkt

18 pkt

II m.

16 pkt

18 pkt

III m.

14 pkt

16 pkt

IV m.

12 pkt

14 pkt

Vm.

10 pkt

12 pkt

VI m.

8 pkt

10 pkt

VII m.

6 pkt

8 pkt

VIII m

4 pkt

6 pkt

IX m

2 pkt

4 pkt

Xm

1 pkt

2 pkt

W konkursach finałowych obowiązuje powyższa punktacja x 1,5
Zawodnicy mogą startować w różnych kategoriach o ile spełniają ich wymogi.
W zgłoszeniach wskazane jest zgłoszenie uczestnictwa w HP Dzj z podaniem
kategorii.

