„Drezurní Šampionát 2019“
Jezdci 16 - 25 let a senioři
VI. ročník
Drezurní komise ČJF připravila ve spolupráci s pořadatelem s cílem zvýšení popularizace a
rozvoje drezury ve všech výkonnostních stupních obtížnosti a ve všech věkových kategoriích
jezdců šestý ročník soutěže pro rok 2019

Drezurní Šampionát 2019
Základní podmínkou uskutečnění Šampionátu je řádně schválený rozpis, dodržování PJS,
veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.
1) kategorie pro seniory (S)
2) kategorie pro jezdce 16 - 25 let (U25)
Soutěž v jednotlivých věkových kategoriích a v jednotlivých stupních obtížnosti bude
pořádána jako dvoukolová soutěž.
Datum: 5. – 7. července 2019
Místo konání: Zduchovice

Pořadatel: La Bohema Zduchovice

V rámci závodů proběhne také kvalifikační kolo Národního drezurního poháru ČJF pro
pony, děti a juniory.
V rámci věkové kategorie S+U25 bude „Šampionát ČJF“ pořádán samostatně v dále
uvedených stupních obtížnosti a v dále uvedených soutěžích:
-

šampionát S+U25 stupně „Z“ – úlohy Z4, DU-A
šampionát S+U25 stupně „L“ – úlohy L0, DD
šampionát S+U25 stupně „S“ – úlohy S0, JU

Podmínky účasti:
Soutěží Šampionátu se mohou zúčastnit dvojice (jezdec a kůň), které doposud nestartovaly
na MČR jednotlivců ve své věkové kategorii.
V každé kategorii může startovat dvojice, která v průběhu roku 2018 a 2019 nestartovala
v soutěži se stupněm obtížnosti vyšším o jeden stupeň (např. v soutěžích stupně „L“ nemůže
startovat dvojice, která startovala v soutěžích stupně „S“ a výše).
V rámci soutěže Šampionátu bude povolen start jednomu jezdci maximálně na dvou koních
v jedné výkonnostní kategorii (v jednom stupni obtížnosti).

Vítězem soutěže Šampionátu bude dvojice, která ve své věkové kategorii a příslušném stupni
obtížnosti získá ve dvoukolové soutěži nejvyšší průměr procent ze dvou kol soutěže
Šampionátu.
V případě, že některé startující dvojice dosáhnou z dvoukolové soutěže stejného průměru
procent, bude o pořadí na jednotlivých místech rozhodovat lepší celkový výsledek druhého
soutěžního kola.
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