REGULAMIN CSIO SOPOT YOUNG STARS
ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w zawodach CSIO SOPOT YOUNG STARS.
2. Organizatorem zawodów CSIO SOPOT YOUNG STARS jest Hipodrom Sopot sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Polnej 1 (81-745, Sopot), nr KRS: KRS 0000147483, z kapitałem zakładowym w
wysokości 34.305.900,00 zł PLN zł, NIP: 5851001930.
3. Zawody CSIO SOPOT YOUNG STARS zostaną rozegrane podczas CSIO 5* Sopot, w dniach 17-20
czerwca 2021. Koszt udziału 500 zł za każdego konia, w tym miejsce w stajni mobilnej.
4. W ramach CSIO SOPOT YOUNG STARS zostaną rozegrane następujące konkursy towarzyskie:

CZWARTEK
Konkurs nr 1 - Kategoria A1, wysokość przeszkód 65 cm, z oceną stylu
Konkurs nr 2 - Kategoria A2, wysokość przeszkód 80 cm, z oceną stylu
Styl oceniany będzie przez jednego z zawodników startujących w zawodach CSIO
Nagrody rzeczowe oraz puchary dla pierwszych trzech par w konkursie, do dekoracji wyjeżdża
pierwsze 6 par.

PIĄTEK
Konkurs nr 3 - Kategoria A1, konkurs dwufazowy wysokość ́ przeszkód 70 cm, przebierany
Konkurs nr 4 - Kategoria A2, konkurs dwufazowy wysokość ́ przeszkód 85 cm, przebierany
Konkurs nr 5 - Kategoria C/Dbis, konkurs specjalny na zasadach konkursu zwykłego,, wysokość
przeszkód 90/100 cm.
W konkursie tym, wynikiem będzie suma punktów karnych i czasów z przejazdu zawodnika, oraz
wylosowanego zawodnika CSIO w piątkowym konkursie 140 cm CSIO.
Partner zostanie wylosowany przez każdego z zawodników Young Stars startujących w konkursie
nr 5, spośród 10 zawodników CSIO 5 * Sopot wyłonionych przez Organizatora.
Nagrody rzeczowe oraz puchary dla pierwszych trzech par w konkursie, do dekoracji wyjeżdża
pierwsze 6 par.
Nagroda specjalna za trzy najlepsze przebrania w konkursach nr 3 i nr 4.

SOBOTA
Konkurs nr 6 - Kategoria A1 i A2 - Konkurs na zasadach Pucharu Narodów CSIO , zespoły
czteroosobowe (dwóch zawodników z kategorii A1 oraz dwóch zawodników z kategorii A2). Zespoły
zostaną wyznaczone w drodze losowania.
Kategoria A1: wysokość przeszkód 65 cm,
Kategoria A2: wysokość przeszkód 80 cm.
Nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięskiego zespołu, do dekoracji wyjeżdżają 3 najlepsze zespoły.
NIEDZIELA
Konkurs nr 7 - Kategoria C/Dbis, Konkurs z jokerem, wysokość przeszkód 90/100.
Nagrody rzeczowe oraz puchary dla pierwszych trzech par w konkursie, do dekoracji wyjeżdża
pierwsze 6 par.

5.

CSIO SOPOT YOUNG STARS zostaną rozegrane w następujących kategoriach:
A1 - młodzicy na kucach do 130/131 cm w kłębie (w podkowach/bez podków) - 12
zawodników
A2 - młodzicy na kucach do 148/149 cm w kłębie w podkowach/bez podków) - 12
zawodników
C/Dbis - zawodnicy w wieku 11-16 lat na kucach C - 140/141cm (w podkowach/bez podków)
Dbis - 148/149 cm (w podkowach/bez podków) - 10 zawodników (5 grupa C, 5 grupa Dbis)

6. Potwierdzenia udziału w CSIO SOPOT YOUNG STARS należy dokonać zgodnie z terminem
określonym w propozycjach zawodów, które zostaną umieszczone najpóźniej tydzień po
ostatniej kwalifikacji na stronie internetowej organizatora.
W przypadku niewykorzystania miejsc przez zawodników, którzy uzyskali prawo startu, do
udziału dopuszczeni zostaną kolejni zawodnicy z listy kwalifikacyjnej. Do zgłoszenia należy
dołączyć zdjęcie w formacie jpg. w poziomie.
Do kwalifikacji zgłoszeń nie przewiduje się, będą one automatyczne.
7. Lista przyjętych zawodników zostanie opublikowana 4 czerwca 2021 na stronie
www.csio.sopot.pl oraz na profilu CSIO SOPOT YOUNG STARS w portalu Facebook.
8. Organizatorowi przysługuje prawo przyznania kolejnych dzikich kart, jeżeli liczba dostępnych
miejsc nie zostanie wykorzystana.

KWALIFIKACJIE
9.

Ranking z poszczególnych kwalifikacji będzie prowadzony automatycznie, zawodnicy nie
muszą się zgłaszać do kwalifikacji.

10. Punkty kwalifikacyjne do CSIO SOPOT YOUNG STARS będzie można uzyskać podczas
następujących zawodów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZO DiM 05 - 07. 02. Sopot
ZO DiM 05 - 07.03. Michałowice
ZO DiM 23 - 25. 04. Poczernin
ZO DiM 07 - 09. 05. Iwno
ZO DiM 14 - 16. 05. Barłomino
ZO DiM 21 - 23. 05. Jaszkowo
ZO DiM 28 - 30. 05. Łąck

Organizatorzy zawodów kwalifikacyjnych proszeni są o podanie organizatorom CSIO Sopot
Young Stars Show nazwisk sędziów oceniających styl w poszczególnych konkursach.
11. Punkty kwalifikacyjne do CSIO YOUNG STARS będzie można uzyskać podczas wymienionych w
pkt. 10 zawodów w konkursach z oceną stylu jeźdźca na wysokościach:
1.
2.
3.
4.

70 cm dla kategorii A1
80 cm dla kategorii A2
90 cm dla kategorii C
100 cm dla kategorii D

12. Do rankingu liczyć się będą trzy najlepsze wyniki w konkursach kwalifikacyjnych, o których
mowa w punkcie 11, w ramach danej kategorii. Wyniki muszą być uzyskane u trzech różnych
sędziów stylu. W przypadku równej ilości punktów klasyfikacyjnych w końcowej klasyfikacji, o
zajętym miejscu zadecyduje: w pierwszej kolejności liczona do rankingu liczba 1 miejsc, dalej
liczba 2 miejsc, dalej liczba 3 miejsc, itd.
13. Punkty kwalifikacyjne do rankingu przyznawane będą wg tabeli poniżej:
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7

Punkty
30
27
24
21
18
15
12

8
9
10
11

9
8
7
6

12
13
14
15

5
4
3
2

14. Punkty kwalifikacyjne za poszczególne miejsca we wskazanych konkursach, zostaną przyznane
wyłącznie zawodnikom z danych kategorii. Jeśli w konkursach sklasyfikowani będą zawodnicy
nie spełniający wymogów danej kategorii, to punkty za ich miejsce zostaną przyznane kolejnym
zawodnikom. W przypadku zawodników startujących w konkursie na więcej niż jednym koniu,
liczony będzie jeden - najlepszy, wynik uzyskany w danym konkursie.
15. W przypadku miejsc ex aequo sumowana będzie ilość punktów za wszystkie miejsca ex aequo i
dzielona przez ilość zawodników, które te miejsca ex aequo zdobyli.
16. Prawo startu w CSIO SOPOT YOUNG STARS uzyska:
10 zawodników z kategorii A1;
10 zawodników z kategorii A2;
4 zawodników z kategorii C;
4 zawodników z kategorii Dbis;
Plus zawodnicy, którzy otrzymają dzikie karty.
17. W przypadku, gdy zawodnik uzyska kwalifikacje w dwóch kategoriach, zobowiązany jest w
terminie do 4 czerwca 2021 roku powiadomić organizatora CSIO SOPOT YOUNG STARS, w której
kategorii będzie startował. W przypadku braku takiej deklaracji o przydziale zadecyduje
organizator.
18. Organizator przyzna dzikie karty w każdej kategorii dla czołowych młodzików Pomorskiego
Związku Jeździeckiego (dwie dzikie karty w kategoriach A1 i A2 oraz po jednej dzikiej karcie w
kategorii C i Dbis).

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Hipodrom Sopot.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje Sędzia Główny
zawodów w porozumieniu z Organizatorem w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy i regulaminy PZJ.

4. Udział w CSIO SOPOT YOUNG STARS oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5. Każdy z zawodników, wysyłając swoje zgłoszenie na CSIO SOPOT YOUNG STARS, przekazuje
organizatorowi CSIO SOPOT YOUNG STARS swoje dane osobowe, które będą ̨ przetwarzane
wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia zawodów. Administratorem danych
osobowych jest Hipodrom Sopot sp. z o.o., ul. Polna 1, 81-745 Sopot. W sprawie danych
osobowych można skontaktować się w następujący sposób: drogą elektroniczną pod adresem
e-mail hipodrom@sopot.pl lub pocztą na adres Hipodrom Sopot, ul. Polna 1, 81-745 Sopot.

