
SPRING JUNIOR CUP PODĚBRADY 2018 

 

Pravidla soutěže družstev 

- Pořadatel za přispění partnerů závodů určí kapitány všech družstev 
- Soutěžící daného družstva určí kapitán ve spolupráci s pořadatelem a partnery závodů 
-  V každém družstvu  bude kapitán nestartující na koni a tři jezdecké dvojice:  

o jezdec na pony 
o dítě na velkém koni 
o junior 

- Změna členů družstva je možná pouze ve výjimečných případech odsouhlasených sborem 
rozhodčích. Sbor rozhodčích má právo tuto změnu nepovolit. 

- Změna jezdce je možná pouze ze zdravotních důvodů jezdce. Odstupující jezdec již nesmí 
startovat v žádné další soutěži v rámci celých závodů. Nahrazující jezdec musí být ze stejné 
kategorie jako jezdec odstupující. 

- Změna koně je možná pouze ze zdravotních důvodů koně. Odstupující kůň již nesmí startovat 
v žádné další soutěži v rámci celých závodů. Pokud dochází pouze ke změně koně, musí to být 
kůň, se kterým jezdec postižený touto výměnou, startoval na některých závodech s platnou 
licencí ČJF (národní, krátkodobou hostovací nebo dlouhodobou hostovací) v sezoně 2018 

- V každé soutěži boduje prvních dvacet dvojic ve výsledkové listině. Dvojice, které jsou členy 
některého družstva získají body dle svého umístění. Pokud v této první dvacítce ve 
výsledkové listině figurují dvojice, které nejsou členy některého z družstev, body se 
nepřesouvají ke dvojicím umístěným dále ve výsledkové listině.  

- Započítávané soutěže: 
o Jezdci na pony bodují v soutěžích číslo 1,8,14 dle platného rozpisu závodů 
o Jezdci v kategorii dětí bodují v soutěžích 2 nebo 3 a 6 (první kolo) dle platného 

rozpisu závodů. U soutěží 2 a 3 se jezdcům bude započítávat pouze jeden a to lepší 
výsledek. 

o Junioři bodují v soutěžích 3 nebo 4 a 5 (první kolo) dle platného rozpisu závodů. U 
soutěží 3 a 4 se jezdcům bude započítávat pouze jeden a to lepší výsledek. 

- Získávané body: 
o V soutěžích číslo 1, 2, 3 se do soutěže družstva započítávají body dle koeficientu 1 
o V soutěžích číslo 4, 5, 6, 8, 14 se do soutěže družstva započítávají body dle 

koeficientu 1,5 
- Finále soutěže družstev proběhne v rámci nedělního programu, kdy budou kapitáni  družstev 

startovat v jízdě zručnosti na koloběžkách (nebo jiném jednostopém vozidle) 
- Tato soutěž bude hodnocena na čas a za každou chybu bude připočtena penalizace 5 sekund 



- Ve finálové soutěži se do výsledku družstva započítávají body dle koeficientu 1,5 
- Po skončení finálové soutěže bude vyhlášena trojice nejlepších družstev dle počtu získaných 

bodů. 
- V případě rovnosti bodů na vyhlášených místech rozhoduje o lepším umístění vyšší bodový 

zisk ve finálové soutěži. 
- Pokud o pořadí družstev nerozhodne vyšší bodový zisk ve finálové soutěži, stane se dalším 

kritériem pro vyhodnocení  součet tří nejlepších bodových zisků na konto družstva  v rámci 
celých závodů. Družstvo s větším součtem se umístí na lepším místě.  

- Pokud nerozhodne žádné z výše uvedených hodnocení, jsou družstva  umístěna na stejném 
místě a náleží jim stejné finanční a věcné ceny. 

 

Pravidla soutěže družstev na závody SPRING JUNIOR CUP PODĚBRADY 2018 konané ve dnech 
31.5  - 3. 6. 2018 schválil VV ČJF dne 10. 4. 2018 

Úpravu pravidel schválil VV ČJF dne: 28. 5. 2018 


