PROPOZICIJE ZA POKAL DVEH DEŽEL 2015
Rosenhof 2.maj 2015
Trnje, 27. Junij 2015
Leibsdorf , 26. September 2015(se lahko še spremeni)
-

Vsa tekmovanja so enodnevna
Tekmovanja so organizirana po FIPO in avstrijskem NDB pravilniku
Tekmovanja so odprtega tipa za jahače na islandskih konjih
Tekmovanja za Pokal so lahko organizirana na krajši stezi kot 200m.
Vsako tekmovanje sodita najmanj dva nacionalna sodnika
Ocene so od 1 – 10 po 1/10 točke (5,6 ali 5,8, itd…)
Na vseh tekmovanjih morajo biti razpisane enake preizkušnje v obeh športnih razredih. Organizator si pridržuje
pravico preklicati ali združiti podobne preizkušnje v primeru, da ni dovolj prijav zanjo.
Vsak organizator tekmovanja lahko ponudi na svojem še dodatne preizkušnje ali igre, ki pa ne štejejo zaPokal
vendar vseh skupaj največ 10.

Preizkušnje so:
C: T7, V5, F9, Ekipni četverohod (ni razdeljen na starostne skupine)
B: T3, V2 (te preizkušnje se v Razpisu lahko imenujejo drugače)
Vsak organizator mora razpisati tudi eno spretnostno preizkušnjo.
Tekmovanja so razdeljena v 3 starostne skupine:
otroci (8-12 let)
mladina (13-17 let)

odrasli (18 let)

V otroški kategoriji ni dovoljena uporaba brzde na vzvod (kandara, korekturna brzda)
Ocene:
Za končni rezultata Pokala šteje vsota zbranih točk z vseh treh tekmovanj. Ocenjevanje se izvaja za vsako starostno
skupino posebej. Za končni rezultat mora jahač odjahati vse tri tekme. Na koncu je podelitev za prva tri mesta. Ista
ekvipaža lahko jaha oba, 4 in peterohod, vendar se podelitev opravi le za eno izmed teh dveh.
Predtekmovanje velja tudi kot finalno vključno z oceno.
Pri prijavi je v tajništvu treba napovedati, katero disciplino se jaha za Pokal. Za končno razvrstitev v Pokalu šteje le
jahač. Iste preizkušnje lahko starta na vseh treh tekmah z različnimi konji.
Ekipni četverohod:
Ekipo sestavljata 2 ekvipaži. Vsaka prikaže svoja 2 najboljša hoda.
Primer: 1. ekvipaža odjaha korak in galop, 2. ekvipaža pa kas in tölt. Vsaka ekipa si nadene svoje ime, ki ostane do konca
Pokala. Za končno uvrstitev v Pokalu morata v ekipi ostati ista jahača, lahko se zamenja le konj.
Na zadnjem tekmovanju se razglasi zmagovalce Pokala za vse preizkušnje in starostne skupine. Za mesto uvrstitve velja
vsota točk z vseh treh tekem.
V primeru enakega števila točk zmaga ekvipaža z najvišjo oceno z zadnje finalne tekme. Če je število točk še vedno
enako, zmagovalca določi žreb .
Prijavnina je 20 €, vsaka preizkušnja pa 8 €.
Te pristojbine so enake na vseh tekmah.
Od vsake pristojbine gre 3 € v fond za pokale zmagovalcev Pokala. Če je fond na koncu premajhen, pokrijejo le tega vsi
organizatorj enako.
Vsi ostali stroški (rozete, sodniki, itd,…) so stroški organizatorja.

