
              Česká jezdecká federace – Západočeská oblast

            Západočeská Jump Tour 2015 – ZČJT

           
          Pravidla
           Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západošeské 
           oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je 
           zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západošeské oblasti ČJF.
           Dále jen ZPČJT.

Sportovně technické podmínky
          

   1.ZPČJT je vypsán v pěti kategoriích
            Pony Tour        - parkur stupně ZP,ZLP (přístupno pro pony)
            Bronze Tour    -  parkur stupně Z ( přístupno pro jezdce do 14 let)
            Silver Tour      -  parkur stupně ZL ( přístupno pro jezdce do 18 let)
            Gold Tour        -  parkur stupně L ( přístupno pro jezdce do 21 let)
            Diamant Tour  -  parkur stupně S ( přístupno pro všechny jezdce)
                 
                       2.Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené
             rozpisy s respektováním PJS
                       3.Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF. Automa-
             ticky jsou do seriálu zařazeni jezdci ZPČ oblasti, účastníci z jiných oblastí
             se do ZČJT musí nahlásit při prezentaci závodů.
                       4.V jedné soutěži ZČJT může bodovat jezdec jen s jedním koněm,
             a to vždy s tím, který má ve výsledkové listině lepší umístění.
                       5.Jezdec se musí na prvním kole ZČJT, kterého se zúšastní, přihlásit
             do jedné z Tour, v té pak může bodovat až do finále ( lze se přihlásit do Tour
             do které jezdec spadá věkem, nebo do vyšší).

                       6. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci
              počet bodů dle následujících tabulek.



             

            

V parkurech stupně ZLP, Z, ZL, L**, S**

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. Místo
18 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bodů

V parkurech stupně ZP, L*, S*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Místo
15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bodů
Pokud v kvalifikačním kole bude startovat méně než 15 účastníků, bodový zisk za umístění

bude činit polovinu dle tabulky.

                        7.Ve stylových soutěžích v kategorii děti a junioři bude připočteno každému

               bodujícímu k výsledku 5 bodů.
                        

       8. závěrečném finálovém kole bude přičteno každému bodujícímu k
výsledku 10 bodů.

               
                       9.Při udělování bodů jsou při započítávání pořadí vynechávány dvojice           
                nestartující v rámci ZČJT. V případě umístění ex equo se body dělí rovným dílem.
                Pro celkový výsledek v ZČJT se započítává 6 nejlepších výsledků jezdce ze 
                všech kvalifikačních kol a výsledek z finálového kola.

            
                Všeobecné údaje
                     1.Soutěže ZČJT musí být soutěžemi s vyhodnoceným pořadím na všech  
                 místech.
                      2.Pořadatel nesmí omezovat počat přihlášených, oprávněných bodovat .

                 Organizační zajištění
1. Orgánem schvalujícím pravidla ZČJT je OV ZČO ČJF.
2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
3. Za průběh jednotlivých kol zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.
4. Za zpracování výsledků do průběžného řebříčku zodpovídá OV ZČO.
5. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje ZČO částkou 24 000,- Kč,

která je dělena vždy mezi prvních 5 umístěných v kategoriích :

              Pony Tour                3 000,- Kč věcné ceny ( 800,700,600,500,400)
              Bronze Tour             3 000,- Kč věcné ceny ( 800,700,600,500,400)
              Silver Tour               4 000,- Kč                    ( 1200,900,800,600,500)
              Gold Tour                 6 000,. Kč                    ( 2500,1300,900,700,600)
              Diamant Tour           8 000,. Kč                    ( 3200,1800,1300,900,800)



                       Povinnosti jednotlivých pořadatelů

1. V rozpisech závodů konkrétně uvést“ Tato soutěž je započítávána do
                                  seriálu ZČJT“
                            2. V případě, že je v rozpisu současně vypsána soutěž L*,L**, S*,S**,
                                ZP,ZLP,musí být jako soutěž ZČJT vypsána ta obtížnějš
                            3.Výsledkové listiny musí být do týdne doručeny na adresu OV ZČO
                            4.Vyvěsit při závodech tabulku s průběžnými výsledky
                            5.Propagovat ZČJT na závodech (hlasatel, oficielní program apod.)
                            6.Podpora pořadateli finálového kola ze strany ZČO ČJF činí
                               2000,- Kč, šerpy pro první 3, floty do 5.místa a deka pro vítěze.

                        Systém a pravidla finálového kola ZPČJT
                            
                             1.Jezdec, který se chce zúčastnit finále, se musí povinně zúčastnit mini-
                                málně 2 kvalifikačních kol
                             2.Jezdec, který bojuje o umístění v ZPČJT se musí zúčastnit finálového
                                kola, jinak nebude zahrnut do celkového bodovaného pořadí.
                             3.V případě celkové bodové shody rozhoduje lepší výsledek finále
                             4. Vyhlášení vítězů seriálu proběhne následně po dekorování finálového

                kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných.
       
       Termíny kvalifikačních kol

  
                

2.    - 5.4.        Martinice
8. - 10.5.        JK Slavia VŠ Plzeň

                16. 5.               Tachov
                                 30.-31. 5.         Domažlice (pony)

                 6.6.                  Plzeň Bory
                 20.-21.6.         Klatovy (pony)
                 23.-28.6.         Martinice (pony)
                 18.7.                Hostouň
                 25.7.                Bernartice (pony)
                 15.8.                Klatovy ( pony)
                 5.9.                 Trnová (JT pouze pro pony)
                 12.9.               Klatovy
                 26.9.               TACHOV - FINÁLE


	V parkurech stupně ZLP, Z, ZL, L**, S**

