
disciplína kategorie 1. kolo 2. kolo Hodnocení

SENIOŘI S* ST*

ŽENY(*) L* S*

MLADÍ JEZDCI(*) L* S*

JUNIOŘI ZL L*

DĚTI Z styl ZL

Jezdci se umístí podle součtu trestných bodů s obou kol. V případě rovnosti trestných bodů rozhoduje čas druhého kola. 

Přepočet bodů ze stylové soutěže je dle čl.299 3.7.1.1. PJS.

V případě účasti více koní jednoho jezdce se do OM počítá pouze výsledek lepšího.

DRUŽSTVA  Z/ZL/L*  -----

Družstva: 

Družstvo je tříčlenné (první člen družstva Z, druhý ZL, třetí L*). Každá dvojice smí být členem pouze jednoho družstva. Stejná 

dvojice se nesmí zúčastnit družstev a zároveň jednotlivců. Družstva se umístí podle součtu trestných bodů ze tří kol. V případě 

rovnosti trestných bodů rozhoduje čas třetího člena družstva, tj. čas L*. Družstvo musí být nahlášeno před startem prvního 

jezdce. Nedokončení soutěže jakéhokoli člena družstva vylučuje celé družstvo.

DĚTI 8-10 ZPA styl ZPA limit

DĚTI 11-13 ZLPA styl ZLPA na čas

DĚTI 14-16 ZLPA styl LP na čas

SENIOŘI DD JU

JUNIOŘI/MLADÍ JEZDCI/U25* Z5 DD

DĚTI DÚ-A Z5

DRUŽSTVA P4/DÚA//Z5//DD  -----

Družstva: 

Družstvo je tříčlenné: první člen družstva si může vybrat P4 nebo DÚA, druhý člen družstva jede Z5, třetí DD. Každá dvojice smí 

být členem pouze jednoho družstva. Dvojice startující v OM jednotlivců, může být zároveň členem jednoho družstva. Družstva 

se umístí podle součtu % ze tří kol. V případě rovnosti výsledného procenta, rozhoduje výše % ve třetím kole. Družstvo musí 

být nahlášeno před startem prvního jezdce. Nedokončení soutěže jakéhokoli člena družstva vylučuje celé družstvo.

DREZURA PONY všechny kategorie P4 DÚ-A
Jezdci se umístí podle součtu % z obou kol. 

V případě rovnosti výsledného procenta rozhoduje výše % v druhém kole. V případě účasti více koní jednoho jezdce se do OM 

počítá pouze výsledek lepšího. Jezdci se můžou zároveň účastnit OM v drezuře na velkých koních.

SENIOŘI ZL  -----

JUNIOŘI * Z  -----

DĚTI * ZK  -----

VŠESTRANNOST PONY DĚTI 10 - 16 ZLP  -----

SENIOŘI S  -----

JUNIOŘI, ML. JEZDCI, U25 L  -----

DĚTI Z  -----

Podmínkou účasti OM je registrace jezdce za Severočeskou oblast.   

Každý sportovec se smí zúčastnit jen jedné kategorie OM v daném roce v jedné disciplíně.

V případě účasti více koní jednoho jezdce se do OM počítá pouze výsledek lepšího.

Při udělování mistrovských titulů musí být splněna podmínka nejméně 3 různých jezdců z nejméně 2 subjektů. 

Stylové soutěžě musí být vždy hodnoceny 2 stylovými komisaři. 

V Mistrovství severočeské oblasti ČJF obdrží umístění na 1. - 3. místě medaile a věcné ceny, na 1. - 5. místě floty

Jezdci v kategorii děti, junioři a mladí jezdci smí startovat na OM ve vyšší věkovové kategorii, než věkem náleží, a to pouze o jednu věkovou kategorii. 

VYTRVALOST

Jednotlivci:

Jezdci se umístí podle součtu trestných bodů s obou kol. 

V případě rovnosti trestných bodů rozhoduje čas druhého kola. V případě soutěže na limitovaný čas rozhoduje menší rozdíl 

docíleného času od času limitovaného. 

Přepočet bodů ze stylové soutěže je dle čl. 299 3.7.1.1. PJS. 

V případě účasti více koní jednoho jezdce se do OM počítá pouze výsledek lepšího.

Jednotlivci: 

Jezdci se umístí podle součtu % z obou kol. V případě rovnosti výsledného procenta, rozhoduje výše % v druhém kole. V 

případě účasti více koní jednoho jezdce se do OM počítá pouze výsledek lepšího.

 *Kategorie U25 se mohou účastnit pouze jezdci, kteří nestartovali v předchozím a letošním roce s daným koněm ve stupni S a 

vyšší. 
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SKOKY 

SKOKY PONY

DREZURA

VŠESTRANNOST
V případě účasti více koní jednoho jezdce se do OM počítá pouze výsledek lepšího.

* pořadatel má možnost sloučit katerogie JUNIOŘI a DĚTI, v tomto případě se OM uskuteční v obtížnosti "Z".

Jednotlivci:

Jezdci se umístí podle součtu trestných bodů z obou kol. 

V případě rovnosti trestných bodů rozhoduje čas druhého kola. 

V případě účasti více koní jednoho jezdce se do OM počítá pouze výsledek lepšího.                                                                              

(*) v případě, že se kategorie ŽEN nebo MLADÝCH JEZDCŮ neobsadí, má pořadatel možnost sloučit je do jedné.

#restricted


