regulamin rozgrywania
Mistrzostw Województwa Łódzkiego

Konkurs rozgrywany na zasadach klasy N dla koni, które ukończyły 6 lat i zawodników od 13 roku życia. Zasady
rozgrywania:
1. Wszystkie dystanse pomiędzy 80 - 90 km.
2. Tętno maksymalne konia - 64 ud/min.
3. Start indywidualny lub w grupach.
4. Konkurs rozgrywany jest na normę czasu z prędkością 10 – 16 km/h mierzoną na metach odcinków, bramkach
weterynaryjnych i mecie końcowej. W uzasadnionych przypadkach prędkość maksymalna może być decyzją
komisji sędziowskiej obniżona do 14km/h.
5. Limit prędkości obowiązuje na każdym odcinku i jest mierzony na każdej mecie odcinków, bramkach
weterynaryjnych oraz mecie konkursu. Każde przekroczenie normy czasu (prędkości) w górę lub w dół powoduje
eliminację.
6. Czas przejazdu odcinków zamykany jest na bramce weterynaryjnej, a całego dystansu na linii mety.
7. Czas przedstawienia konia do badania po każdym odcinku i na mecie wynosi 20 minut.
8. Zawodnik ma możliwość dwukrotnego wejścia z koniem do badania na bramki weterynaryjne odcinków oraz
jednokrotnego na bramkę końcową.
9. Dystans musi być podzielony na co najmniej 3 odcinki. Wymagane są obowiązkowe odpoczynki po każdym
odcinku, przy czym co najmniej jeden nie może być krótszy niż 40 min; żaden z okresów obowiązkowego
odpoczynku nie może przekraczać 60 min. Zaleca się, aby sumaryczny czas obowiązkowego odpoczynku był
liczony wg schematu: 1 min na 1 km trasy.
10. W przypadku obowiązującej reinspekcji czas odpoczynku na danej bramce nie może być krótszy niż 40 min, a
koń musi zostać przedstawiony do badania 15 min. przed startem.
11. W wynikach muszą być podane czas i prędkość na metach odcinków, bramkach weterynaryjnych i mecie
końcowej, czas wejścia na bramki weterynaryjne i ich suma, oraz czas i średnia prędkość uzyskana w konkursie.
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12. Para, która pokonała trasę w najkrótszym czasie zostaje zwycięzcą konkursu po pomyślnym zaliczeniu
wszystkich kontroli weterynaryjnych.
13. W przypadku par, które pokonały dystans w tym samym tempie (liczonym do dwóch miejsc po przecinku) i
zmieściły się w normie czasu, o zajętym wyższym miejscu decyduje krótsza suma czasów wejść na bramki
weterynaryjne.

