„Drezurní Šampionát ČJF 2018“
pony, děti a junioři
V. ročník
Drezurní komise ČJF ve spolupráci s pořadatelem připravila s cílem
zvýšení popularizace a rozvoje drezury ve všech výkonnostních stupních
obtížnosti a ve všech věkových kategoriích jezdců pátý ročník soutěže
pro rok 2018.

Drezurní Šampionát 2018
Základní podmínkou uskutečnění Šampionátu je řádně schválený rozpis,
dodržování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.
1) kategorie pro juniory
2) kategorie pro děti
3) kategorie pony
.
Soutěž je vypsaná v jednotlivých věkových kategoriích a v jednotlivých
stupních obtížnosti a bude pořádána jako dvoukolová soutěž.
Datum konání: 20. – 22. červenec 2018
Místo konání: Zduchovice

Pořadatel: JO La-Boheme
Zduchovice

Šampionát P + J + Ch bude pořádán v níže uvedených stupních
obtížnosti a v dále uvedených soutěžích:
- Drezurní šampionát pro začínající jezdce do 18 let
„
„ZZ“ – úloha ZZ0 a Z0
- Drezurní šampionát CH
„Z“ – úloha DU-A, DU-A
- Drezurní šampionát J stupně
„Z“ – úloha DU-A, Z4
- Drezurní šampionát Ch stupně „Z/L“ – úlohy DU-B, L0
- Drezurní šampionát J stupně
„Z/L“ – úlohy DU-B, L0
- Drezurní šampionát J stupně
„S“ – úlohy JU, JU
- Drezurní šampionát Pony
- kategorie 8 – 10 let stupně „Z“ – úlohy DU-A, DU-A
- kategorie 11 – 13 let stupně „Z“ – úlohy DU-A, Z4

- kategorie 14 – 16 let stupně „Z“– úlohy DU-A, DU-B
- kategorie 11 - 16 let stupně „L“ – úlohy L0, DD
Ke všem soutěžím budou vypsány rámcové otevřené úlohy, přístupné
všem věkovým kategoriím bez omezení. Dále budou vypsány úlohy
DU-A, DU-B, DD, JU a JD jako otevřené soutěže.
Podmínky účasti Šampionátu pony, dětí a juniorů:
Soutěže stupně obtížnosti S a nižší se nemohou zúčastnit dvojice
(jezdec a kůň), které se v kalendářním roce 2017 zúčastnily mistroství
ČR v kategorii starší junior.
V každé kategorii může startovat dvojice, která v průběhu roku 2017 a
2018, až do zahájení Šampionátu 2018, 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 soutěžích stupně „Z“ nemůže startovat dvojice, která startovala v
soutěžích stupně „L“ a výše).
Soutěže Šampionátu se může startující dvojice zúčastnit pouze v jedné
kategorii!
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.
předsedkyně DK
Renata Habásková

