Regulamin i propozycje, Barbórka/Karolinka Cup 2009
CSI Parada CSI Katowice Spodek
1. Finał Barbórka/Karolinka CUP 2009 składa się z 2 konkursów (nr 1 – konkurs
kwalifikacyjny i nr 7 - finał) rozgrywanych w ramach CSI2* Katowice 2009.
2. W konkursie kwalifikacyjnym mogą wystartować zawodnicy wszystkich kategorii
wiekowych bez ograniczeń, na 2 koniach w/g przepisów PZJ (nie są wymagane paszporty
FEI). Dopuszczeni są tez zawodnicy zagraniczni w/w przepisów PZJ.
3. W finale prawo startu – wszyscy 1 koniem - mają:
3.1. Zwycięzca Barbórka Cup 2008 pod warunkiem ukończenia konkursu kwalifikacyjnego
na koniu, którym wystartuje w finale;
3.2. 5 najlepszych zawodników z cyklu rozgrywek Karolinka CUP 2009, wg rankingu
Opolskiego Związku
Jeździeckiego,
pod
warunkiem
ukończenia
konkursu
kwalifikacyjnego na koniu, którym wystartują w finale. W przypadku rezygnacji
któregokolwiek zawodnika z tej grupy, nie później niż 1 godzinę przed rozpoczęciem
finału, prawo startu zyskuje następny zawodnik wg rankingu Karolinka Cup 2009,
który ukończył konkurs kwalifikacyjny.
3.3. 20 najlepszych zawodników z konkursu kwalifikacyjnego. W przypadku rezygnacji
któregokolwiek zawodnika z tej grupy, nie później niż 1 godzinę przed rozpoczęciem
finału, prawo startu zyskuje następny zawodnik wg rankingu konkursu, który
ukończył konkurs kwalifikacyjny.
4. Konie startujące w konkursie finałowym (nr 7 – 2009-12-04) maja zagwarantowane boksy
na noc z czwartku na piątek w stajni zawodów. Jednakże najpóźniej do godz. 8:00 200912-05 (sobota) muszą opuścić teren zawodów.
5. Koń zwycięzcy finału Barbórka/Karolinka Cup 2009. ma prawo pozostać na koszt
organizatora do końca zawodów CSI. Zwycięzca Barbórka/Karolinka Cup 2009 zyskuje
prawo startu w Małym Grand Prix (konk. nr 13), pod warunkiem posiadania licencji B2
(wiek. min. 16l – art. 255.3 FEI Rul.Jump.). Jego koń musi przejść kontrolę wet. FEI.
6. Wyciąg z propozycji CSI2*/CSIJYU25-B Katowice:
Konk. nr.1 - Barbórka/Karolinka Cup
Wys. – 120 cm- zwykły (art. 238.2.1)
suma nagrod:2000.-PLN (m-ce 1 – 600pln, 2-400pln, 3-300pln, 4-200pln, 5-150pln,
6-100pln, 7-50pln, 8-50pln, 150pln do podziału dla pozostałych
do 25% start.)
Konk. nr.7 - Finał Barbórka/Karolinka Cup 2009
Wys. – 125 cm - zwykły z rozgrywką (art. 238.2.2)
suma nagrod:4000.-PLN (m-ce 1 – 1100pln, 2-750pln, 3-500pln, 4-400pln, 5-300pln,
6-250pln, 7-200pln, 8-150pln, 350pln do podziału dla
pozostałych do 25% start.)
7. Opłaty:
7.1. Wpisowe: 50.-PLN
7.2. Startowe: konk. nr 1 - 50.-PLN; konk. nr.7 - 100.-PLN
7.3. Boks 1 noc: 100.-PLN
Zgłoszenie i wplata wpisowego wraz z potwierdzeniem przelewu bankowego do dnia
25.11.2009.
Nr.konta:56124010401111001013066810
8. W razie nadmiernej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo, ograniczenia ilości
koni startujących, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Komitet Organizacyjny
CSI Katowice 2009
Dyrektor zawodow
Bohdan Sas-Jaworski
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