ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE
VYHLAŠUJE
Národní pohár ČJF dětí a mládeže
2017 všestrannost pony
4. ROČNÍK POHÁROVÉHO SERIÁLU
ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o.
Pořadatel:
Česká Jezdecká Federace
Zodpovědná osoba: Ing. Jana Zetková
Email:
jana.zetkova@cjf.cz
Pravidla:

Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené
rozpisy, dodržování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných
pravidel ČJF.

KAPITOLA I.- definice soutěže
Soutěž všestrannosti jednotlivců složená z drezurní zkoušky, terénní zkoušky a skokové
zkoušky, konaná v jednom nebo dvou dnech pro jezdce od 10 do 16 let na pony všech
kategorií, zvláště pro začínající jezdce a začínající pony.
Obtížnost soutěže všech kol je ZL pony.
Jezdec může v soutěži startovat s více koňmi, přičemž je vždy hodnocen jako samostatná
dvojice – jezdec + pony.
Soutěž přístupná pro dvojici startující ve všestrannosti pony maximálně 2 rokem.
Ve všech zde neuvedených bodech platí pravidla pony a pravidla všestrannosti a dále rozpisy
jednotlivých závodů.
KAPITOLA II.- pravidla a hodnocení
Parametry soutěže :
Drezurní zkouška – CN1/2014 (obdélník 20x40 m) nebo CN2/2014 (20x60)
Terénní zkouška - 1000-1500 m, 350-400 m/min., max.15 skoků, výška do 70 cm
Skoková zkouška – výška překážek 70 cm, 275-325 m/min., 1 kombinace na 9-10 m, 8/9 skoků

Hodnocení:
Od hodnoty 150 jsou odečteny dosažené trestné body v soutěži a tento výsledek bude vydělen
10. Bodový výsledek 0 mají nedokončené starty z jakéhokoliv důvodu a starty s dosaženým
výsledkem vyšším než 150 trestných bodů.
Soutěžící budou dle svých výsledků z jednotlivých kol sbírat body (dle výpočtu výše), výsledek
je součtem pěti nejlepších výsledků za sezonu. V případě menšího počtu závodů se započítávají
všechny dosažené výsledky. Jezdec v přihlášce do jednotlivých kol v poznámce uvede NPVP,
pro započtení výsledku z této soutěže do tohoto seriálu. Průběžné výsledky budou vedeny na
webu ČJF.
Vítěz každého kola získá pohár a podsedlovou dečku na koně (věnuje firma Zooprodukt –ing.
Jan Ešpandr), peněžité ceny v hodnotě 5 tis. vyplacené pro 1.-3. umístěné (2500-1500-1000) a
dále ceny dle propozic jednotlivých pořadatelů.
Ceny pro celkové vyhodnocení: Hodnotné věcné ceny (jezdecké potřeby věnované firmou
Zooprodukt –ing. Jan Ešpandr)v celkové hodnotě 5.000:-Kč pro první 3 umístěné (2500 – 1500
– 1000 Kč) a peněžité ceny v hodnotě 5000,-(2500-1500-1000)
KAPITOLA III.- termíny soutěže
1. kolo

Pardubice

14-16. 4. 2017

2. kolo

Těšánky

29-30. 4. 2017

3. kolo

Dvoreček

6-7. 5. 2017

4. kolo

Borová

20-21. 5. 2017

5. kolo

Loštice

16-18. 6. 2017

6. kolo

Vrchovany

30.6-2. 7. 2017

7. kolo

Humpolec

5-6. 8. 2017

8. kolo

Panská Lícha

2-3. 9. 2017

9. kolo

Přeštěnice

16-17. 9. 2017

Zpracoval: ing. Pavel Vaněk, za komisi pro rozvoj pony sportu a komisi všestrannosti
Schválil za VV ČJF dne: 10. 01. 2017 Jaroslav Hupka
Úpravu schválil za VV ČJF dne: 07. 03. 2017 Jaroslav Hupka

