Regulamin
Halowych Mistrzostw Polski
Młodzików
na dużych koniach
1. W Mistrzostwach Polski Młodzików na dużych koniach startować mogą zawodnicy w wieku
11-12 lat, posiadający III licencję.
2. W Mistrzostwach Polski Młodzików mogą startować konie od 5 roku życia.
3. W Mistrzostwach Polski Młodzików na dużych koniach zawodnik może startować na dwóch
koniach.
4. Zasady rozgrywania Mistrzostw:
4.1 I półfinał 105 cm zwykły – art. 238.2.1
4.2 II półfinał 105cm zwykły – art. 238.2.1,
4.3 I i II nawrót finału 110cm dokładności - 273.3.2,
Zwycięża ten zawodnik, który uzyska najmniejszą liczbę punktów karnych w dwóch
półfinałach i finale przy równej liczbie punktów karnych na miejscach medalowych
przeprowadzana jest rozrywka na zasadach konkursu zwykłego.
4.4 W półfinałach zawodnik ma prawo startu na dwóch koniach. Do wyniku zaliczany będzie
lepszy wynik przejazdu w danym półfinale.
4.5 W pierwszym półfinale kolejność startu zawodników ustala się drogą losowania, które
zostaje przeprowadzone w przeddzień rozpoczęcia Mistrzostw. Wszyscy zawodnicy bez
względu na liczbę posiadanych koni przystępują do losowania. Pierwsze konie startują
zgodnie z wylosowaną przez zawodnika kolejnością, drugie zostają umieszczone na końcu
listy startowej w kolejności odpowiedniej do wylosowanej przez zawodnika.
4.6 W drugim półfinale i obydwu nawrotach finału zawodnicy startują w kolejności
odwrotnej do zajmowanych miejsc. W przypadku, gdy po obu półfinałach kliku
zawodników ma jednakową liczbę punktów karnych, o kolejności startu decyduje wynik
drugiego półfinału. Drugie konie w drugim półfinale zostają umieszczone na początku
listy startowej w kolejności odpowiedniej do zajmowanego przez zawodnika miejsca.
4.7 W finale zawodnik może startować tylko na jednym wybranym przez siebie koniu, na
którym ukończył przynajmniej jeden półfinał.
4.8 W drugim nawrocie finału startować będzie 10 najlepszych par oraz ci, którzy mają wynik
równy dziesiątemu miejscu.
4.9 Zawodnik, który zrezygnował, wycofał się lub został wyeliminowany w jednych z
półfinałów otrzymuje wynik ostatniego zawodnika, który ukończył przejazd w tym
konkursie powiększony o 10 punktów karnych.
4.10 Zawodnik zdyskwalifikowany w jednych z półfinałów otrzymuje wynik ostatniego
zawodnika, który ukończył przejazd w tym konkursie powiększony o 20 punktów karnych.
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4.11 Aby być sklasyfikowanym w Mistrzostwach Polski trzeba ukończyć jeden półfinał i
pierwszy nawrót finału.
W Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików na dużych koniach mają prawo startu
zawodnicy, którzy w okresie pomiędzy Mistrzostwami uzyskali jednokrotnie (1x) wynik do 8
pkt. karnych w finale danej lub wyższej grupy lub jednokrotnie (1x) konkurs min. „P” z
wynikiem 0 pkt karnych, dwufazowy do 4 pkt karnych w obu fazach lub do 3,5 pkt karnego z
oceną stylu na zawodach ogólnopolskich lub wyższych.
Jeżeli zawodnik wystartuje w Halowych Mistrzostwach Polski Dzieci I lub Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych na dużych koniach to nie ma prawa startu w
Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików na dużych koniach.
Strój zawodnika według Regulaminu SDiM.
Rząd konia według Regulaminu SDiM.
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