FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY
DO STARTU W DRUŻYNOWYM PUCHARZE POLSKI
POLSKIEJ LIGI JEŹDZIECKIEJ 2021

ZAWODY:
NAZWA DRUŻYNY
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Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do zgłoszenia drużyny do Drużynowego Pucharu Polski oraz zapoznałem
się z postanowieniami Regulaminu PLJ 2021 (dostępnym w całości na stronie plj.pzj.pl) w tym z zapisami dotyczącymi
zasad rozgrywania Drużynowego Pucharu Polski:
Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Wyciąg z regulaminu PLJ 2021:
3.2. Punkty do klasyfikacji DPP zdobywają drużyny reprezentujące klub lub WZJ (maksymalnie po 1 zespole), zgłaszane każdorazowo przed konkursem
drużynowym przez trenera drużyny/osobę upoważnioną przez dany WZJ.
3.3. Maksymalna liczba członków zespołu reprezentująca klub/WZJ to 10 zawodników, którzy mogą być zgłaszani do ostatniego dnia przed zawodami
finałowymi.
3.4. Na danych zawodach kwalifikacyjnych mogą reprezentować klub/WZJ min. 3- maks. 4członków klubu/WZJ-tu.
3.5. Zgłoszenie członków zespołu reprezentującego WZJ może być dokonane wyłącznie na podstawie pisemnej /mailowej zgody Zarządu WZJ,
przekazanej koordynatorowi PLJ przed zawodami, w których członek zespołu startuje po raz pierwszy w ramach DPP.
3.6. Zmiana barw klubowych lub WZJ powoduje, że zawodnik nie może dalej reprezentować innego klubu/WZJ-tu w kolejnych zawodach cyklu PLJ.
3.3. Konkursy kwalifikacyjne DPP:
3.3.1. W konkursie startują 3 lub 4 osobowe drużyny.
3.3.2. Do wyniku drużyny liczą się trzy najlepsze wyniki, będące sumą punktów karnych z przejazdów członków drużyny. W przypadku wyników ex
aequo na pierwszym miejscu, zwycięski zespół wyłoni rozgrywka na punkty i czas, do której przystąpi wytypowany przez drużynę jeden z zawodników.
3.3.3. Jeżeli jeden z członków 3-osobowej drużyny nie ukończy swojego przejazdu, cała drużyna jest eliminowana z klasyfikacji konkursu.
3.3.4. O kolejności startów drużyn decyduje losowanie. O kolejności startów poszczególnych zawodników w drużynie decyduje trener drużyny i podaje
tę informację przed rozpoczęciem konkursu. W przypadku braku decyzji trenera kolejność startu zawodników drużynie zostanie wylosowana.

www.plj.pzj.pl

