MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI
ul. Na Błonie 15d 30-147 KRAKÓW NIP: 945-19-06-345 REGON: 350234899
konto bankowe: PKO BP nr:19 1240 1431 1111 0010 0710 5864
www.mzj.krakow.pl

malwzj@gmail.com

REGULAMIN PUCHARU MAŁOPOLSKI UJEŻDŻENIU W SEZONIE 2017
w zawodach 7. Puchar w danej kategorii nie zostanie rozegrany w przypadku, gdy
zostanie w niej sklasyfikowanych mniej niż 3 zawodników, lub zawodnicy
wezmą udział w mniejszej liczbie imprez niż trzy. Jeśli w danej kategorii
2. Do klasyfikacji zaliczane będą wyniki osiągnięte w zawodach wiekowej nie ma min. ilości zawodników to zawodnicy zostaną
sklasyfikowani w wyższej kategorii (W przypadku Juniorów Młodszych na
ogólnopolskich rozgrywanych na terenie Małopolski do klasy C włącznie.
dużych koniach i na kucach w razie braku min. ilości zawodników
zawodnicy zostają sklasyfikowani łącznie w kategorii Junior Młodszy).
3. Puchar zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
1. Do klasyfikacji zaliczane będą wyniki osiągnięte
regionalnych rozgrywanych na terenie Małopolski.

a. Młodzicy
b. Juniorzy młodsi na kucach
c. Juniorzy młodsi na dużych koniach
d. Juniorzy
e. Młodzi jeźdźcy
f. Seniorzy
g. OPEN

8. Wyniki Pucharu będą aktualizowane na stronie internetowej
www.mzj.krakow.pl. Co najmniej raz na miesiąc do dnia 10 kolejnego
miesiąca od momentu rozegrania pierwszych zawodów w sezonie.
9. Zawodnicy mogą zgłaszać zastrzeżenia do punktów przyznanych w
pucharze pod warunkiem przesłania ich na adres e-mail MZJ w terminie 14
dni od opublikowania aktualizacji rankingu.

4. Uprawnionymi do sklasyfikowania w kategorii OPEN są zawodnicy
należący do kategorii wiekowej Seniorów nieposiadający II licencji w 10. Lider klasyfikacji Pucharu w każdej kategorii wiekowej jest
ujeżdżeniu.
zobowiązany do startu na zawodach w Małopolsce z „opaską lidera”
wydaną przez MZJ.
5. W razie uzyskania II licencji w ujeżdżeniu w trakcie trwania sezonu
zawodnik kategorii OPEN przechodzi do kategorii Senior z zachowaniem 11. Zasady przyznawania punktów pucharowych:
punktów zdobytych w kategorii OPEN.
11.1 Do pucharu będą zaliczane przejazdy powyżej 56%.
11.2 Wyniki punktowe w Pucharu zaokrąglane są do części dziesiętnych.
6. W razie uzyskania II licencji w ujeżdżeniu w trakcie trwania sezonu 11.3 W przypadku startu w zawodach rangi Mistrzostw/Pucharu w wyższej
zawodnik klasyfikowany w kategorii OPEN zobowiązany jest zgłosić ten fakt kategorii wiekowej ilość punktów za konkursy (Tabela A) oraz punktów
mailowo na adres e-mail MZJ w terminie 14 dni pod rygorem utraty punktów dodatkowych (Tabela B) jak dla wyższej kategorii mnożona jest razy 2.
uzyskanych w pucharze przed zdobyciem II licencji w ujeżdżeniu.
11.4 W przypadku startu młodzika w eliminacjach do OOM ilość punktów
za konkursy (Tabela A) oraz punktów dodatkowych (Tabela B) jak dla
juniorów młodszych mnożona jest razy 2.

12. Tabela A - Mnożnik wyniku procentowego:

Ranga Imprezy

Zawody regionalne

Klasa konkursu/punkty
L

P

D

N

C

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,6

0,8

Zawody ogólnopolskie

13. Tabela B - Punkty dodatkowe

Zajęte miejsce

Ranga Imprezy
I

II

III

IV

V

Konkursy C - Zawody ogólnopolskie

40

35

30

20

10

Mistrzostwa Małopolski/
Halowy Puchar Małopolski

30

25

20

15

10

Eliminacje OOM

20

18

16

14

10

VI

VII

VIII

IX

X

ukończenie

8

6

4

3

2

1
5

