
REGULAMIN VIII JEŹDZIECKICH MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W SKOKACH
PRZEZ PRZESZKODY – TORUŃ’ 2005

1. Uczestnicy:
W  zawodach  mogą  brać  udział  zawodnicy  zarejestrowani  i  niezarejestrowani  w  PZJ/OZJ,
nie posiadający żadnych licencji i klas sportowych.

2. Warunki uczestnictwa:
- dokonanie zgłoszenia, które powinno zawierać dane zawodnika i konia, kategorie wiekową oraz nazwę

klubu lub miejscowości. Zgłoszenie nie może przekroczyć terminu podanego w propozycji zawodów.
- dokonanie opłat za uczestnictwo w VIII JMPA w terminie podanym w propozycji zawodów.
- posiadanie dokumentacji:
- zawodnicy:  zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  uprawiania  jeździectwa,  dowód

tożsamości,  w  przypadku  juniorów  -  pisemna  zgoda  rodziców lub  prawnych  opiekunów  na  udział
w zawodach.

- konie: dokument potwierdzający wiek konia(do mistrzostw w kategorii juniorów min. 4 lata, w kategorii
seniorów 5 lat), aktualne szczepienia, świadectwo weterynaryjne zgodne z obowiązującą ustawą.

- posiadanie schludnego ubioru,  obowiązkowo toczek z trójpunktowym zapięciem.  Rząd: wg przepisów
PZJ w konkurencji  skoków.  Bat  do  75 cm  długości,  ostrogi  do 3,5 cm  długości,  metalowe, gładkie
z bolcem - skierowanym centralnie do tyłu.

- ubezpieczenia we własnym zakresie.

3. Postanowienia ogólne.
Mistrzostwa Polski Amatorów rozgrywane są w dwóch kategoriach wiekowych: seniorów(od 1986 włącznie
i starsi) i juniorów(1987 włącznie i młodsi). Każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. Każda para
jest sklasyfikowana oddzielnie. Warunkiem  uczestnictwa w I nawrocie finału jest ukończenie przynajmniej
jednego z dwóch półfinałów. Do drugiego nawrotu finału awansują pary zajmujące miejsca od 1 do 10, po
ukończeniu obu półfinałów i I nawrotu finału. W przypadku zakwalifikowania się zawodnika na dwóch koniach
do II nawrotu finału, jeździec jest zobowiązany do poinformowania komisji sędziowskiej o wyborze konia, na
którym jedzie II nawrót finału. Wynikiem końcowym każdej pary jest suma punktów karnych uzyskanych ze
wszystkich konkursów.  Zwycięzcą zostaje ta  para,  która  uzyska najmniejszą liczbę punktów karnych po
wszystkich konkursach.  W przypadku równej ilości punktów karnych o wyższym miejscu decyduje lepszy
czas  uzyskany  w  II  nawrocie  finału.  Natomiast  zawodnicy,  którzy  nie  awansowali
do II nawrotu finału, a mają taką samą ilość punktów karnych są w końcowych wynikach sklasyfikowani na
tym  samym  miejscu.  W  przypadku  braku  możliwości  wyłonienia  miejsc  medalowych  (1-3)  będzie
przeprowadzona  dodatkowa  rozgrywka  o  zmniejszonej  ilości  przeszkód  na  wysokościach  finałowych
w  poszczególnych  kategoriach.  Mistrzostw  Polski  Amatorów  nie  ukończą  te  pary,  które  nie  przejadą
I nawrotu finału.

4. Postanowienia dodatkowe.
Podczas  zawodów  bezwzględnie  wszystkich  obowiązuje  jazda  na  koniu  w  toczku.  Na  rozprężalni
z przeszkodami nie może przebywać więcej niż 10 koni. Czas przejazdu oraz plan parkuru zostanie podany
bezpośrednio  przed  konkursem.  Zawodnicy  oglądając  parkur  muszą  być  ubrani  w  stroje  jeździeckie.
Obowiązkowy  jest  udział  w  uroczystości  otwarcia  zawodów.  Wszelkie  nagrody  będą  wręczane
po wyjechaniu konno do dekoracji.  Nieprzestrzeganie Kodeksu postępowania nad koniem,  a także tego
regulaminu  grozi  dyskwalifikacją  z  zawodów.  W  przypadku  dyskwalifikacji,  a  także  innych  zdarzeń
powodujących wcześniejsze ukończenie Mistrzostw, wszelkie opłaty przepadają.



5. Warunki rozgrywania konkursów VIII JMPA w skokach.

seniorzy juniorzy
I półfinał
konkurs dokładności (wys.) 95 cm 85 cm
liczba przeszkód 8-10 8-10
liczba skoków 9-11 9-11
szybkość w m/min. 350 350
II półfinał
konkurs dokładności (wys.) 95 cm 85 cm
liczba przeszkód 8-10 8-10
liczba skoków 9-11 9-11
szybkość w m/min. 350 350
I nawrót finału
konkurs dokładności (wys.) 100 cm 90 cm
liczba przeszkód 8-10 8-10
liczba skoków 9-13 9-13
szybkość w m/min. 350 350
II nawrót finału
konkurs zwykły  (wys.) 105 cm 95 cm
liczba przeszkód 10-12 10-12
liczba skoków 13-15 13-15
szybkość w m/min. 350 350

Parkury będą ustawiane wg przepisów PZJ.

6. Tabela błędów dotycząca konkursu dokładności i zwykłego.
- każda zrzutka - 4 pkt. karne
- I wyłamanie - 4 pkt. karne
- II wyłamanie - eliminacja(z tego konkursu)
- wyłamanie z rozbudową przeszkody - 4 pkt. karne + 4 sek. do przejazdu
- upadek konia lub jeźdźca - 8 pkt. karnych
- II upadek konia lub jeźdźca - eliminacja(z tego konkursu)
- przekroczenie normy czasu - za każde 4 sek. - 1 pkt. karny
- przekroczenie podwójnej normy czasu - eliminacja(z tego konkursu)
- opuszczenie parkuru w czasie przejazdu - eliminacja(z tego konkursu)
- po  usłyszeniu sygnału do  startu  zawodnik  ma  45  sek.  do  przejechania  celowników początkowych,

po upływie tego czasu zostaje uruchomiony czas przejazdu .
- pomoc grzecznościowa - dozwolona tylko w przypadku upadku
- za  nieukończony  półfinał  (eliminacja),  zawodnik  otrzymuje  do  klasyfikacji  wynik  najgorszej  pary

z nieukończonego półfinału,  powiększony o 10 pkt. karnych

7. Ustalanie list startowych.
- I półfinał - kolejność losowana jest na odprawie technicznej, zawodnicy dosiadający dwóch koni zawsze

zostaną stosownie rozstawieni
- II półfinał - kolejność startu wg wyników I półfinału, odwrotnie do zajmowanych miejsc
- I nawrót finału - kolejność wg wyników po obu półfinałach, odwrotnie do zajmowanych miejsc
- II nawrót finału - kolejność wg wyników po obu półfinałach i I nawrocie finału, odwrotnie do zajmowanych

miejsc
W przypadku jednakowej ilości punktów karnych będzie brany pod uwagę czas poprzedniego konkursu.

8. Odprawa techniczna.
 Odbędzie się w piątek 5 sierpnia 2005r. o godzinie 18.30 - obecność obowiązkowa (brak obecności - możliwość
zapisu  -  po  opłaceniu  podwójnego  wpisowego).  Na  odprawę  należy  zabrać  wszystkie  wymagane  przez
organizatorów dokumenty.

9. Nagrody wg propozycji.



10. Protesty i odwołania.
Wszelkie  protesty  i  odwołania  w  formie  pisemnej,  przyjmuje  komisje  sędziowska  po  wpłaceniu
w sekretariacie 600 zł. Rozpatrywać je będzie Komisja odwoławcza. Komisja odwoławcza kończy swą pracę
w 2 godziny po zakończeniu zawodów.

11. Organizator proszą o przestrzeganie przepisów BHP, a w szczególności PPOŻ.
12. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie  wypadki,  kradzieże  i  szkody  powstałe  w  czasie

transportu i trwania zawodów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.


