
 
 

  

PRAVIDLA ─ DĚTSKÁ PONY TOUR PRO ROK 2017. 
 

POŘADATEL:  JEZDECKÝ KLUB HIPO JIHLAVA MV0003 SASOV 58601 JIHLAVA. 
e-mail: eva.snydrova@gmail.com   

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

 

SERIÁL ZÁVODŮ. 
Kvalifikační kola a  finále. 

Dětská Pony Tour (dále jen DPT) slouží především k propagování drezurního a parkurového ježdění dětí na pony. 

A. PRAVIDLA SERIÁLU:  soutěží dvojice - jezdec a kůň. 
 

1. DPT se vypisuje pro kategorie:                 

Kvalifikační kola se skládají ze dvou samostatných soutěží (např. skoky ZSP na styl a parkur ZP), jezdec musí 
statovat vždy v obou, aby získal body.   

Kategorie: Soutěž: 

A) Děti 8-12 let 1. A) Skoky-            Kvalifikace:  ZSP- na styl, ZP.       Finále:  ZP. 

 
2. A) Drezura-         Kvalifikace:  DU-A, Z4.                   Finále:  DU-B a Z4. 
3. A) Kombinovaná soutěž drezury a skoků. 

 B) Dětí 12-16 let 1. B) Skoky-           Kvalifikace:  ZSP- na styl, ZP.        Finále:  ZP. 

 
 

2. B) Drezura-        Kvalifikace:  DU-A, Z4.                    Finále:  DU-B a Z4 
3. B) Kombinovaná soutěž drezury a skoků. 
 
 

 

Jestliže se do věkové kategorie přihlásí takový počet dvojic, že by se dle PJS soutěže nemohly konat, může 
dojít ke sloučení dvou věkových kategorií do jedné. 
 

2. Počet koní na jezdce v kvalifikačních kolech se omezuje dle PJS. 

3. Ve finále může jezdec startovat pouze s jedním koněm. (V případě, že bude mít na startu více koní, musí s koněm 
vybraným do DPT startovat jako první. Jméno tohoto koně nahlásí nejpozději do ukončení prezentace určenému 
funkcionáři závodů). - uvést v rozpisu finále. 

4. Do finále DPT postoupí v každé kategorii dvojice, která se zúčastní alespoň tří kvalifikačních kol s jakýmkoliv 
výsledkem, přičemž dvojici, která bude startovat na více, než třech kvalifikačních kolech, se budou počítat nejlepší 
výsledky ze tří kvalifikačních kol. Vítězem kvalifikačních soutěží v jednotlivých kategoriích se stane dvojice s nejvyšším 
počtem nasbíraných bodů.  

5. Finále je ve skokové soutěži jednokolové, v drezuře dvoukolové, a vítězem v soutěžích 1. A i 1. B a 2. A i 2. B se 
stane dvojice s nejlepším výsledkem na finálovém parkuru nebo ve finálové drezuře. V případě rovnosti bodů se při 
stanovení pořadí bere ohled na umístění dvojic v kvalifikačních kolech Finále v kombinované soutěži se nepojede 
- vítězem kombinované soutěže se stane jezdec s nejvyšším počtem dosažených bodů z předchozích kol, přičemž 
jezdci, který bude startovat na více, než třech kvalifikačních kolech se budou počítat nejlepší výsledky ze tří 
kvalifikačních kol. 

6. Celková dotace věcných cen do Dětské Pony Tour 2017  je 50 000,- (padesáttisíckorunčeských). 

7. Vítězové a umístění v soutěžích 1. A, 2. A a 1. B, 2. B, po skončení kvalifikačních kol obdrží tzv. malé poháry  za 
1. - 3. místo a věcné ceny. Vítězové obou kategorií v kombinovaných soutěžích 3. A a 3. B obdrží po sečtení výsledků 
ze všech předchozích kol poháry a věcné ceny za 1. – 3. místo. V případě rovnosti bodů po sečtení všech 
kvalifikačních kol se při stanovení pořadí bere ohled na umístění dvojic v kvalifikačních kolech.  

8. Vítězové FINÁLE  soutěží 1. A i B a 2. A i B, obdrží putovní POHÁRY. Umístění na 1. - 3. místě obdrží malé poháry 
a věcné ceny. 

9. Vyhodnocení a předání pohárů a stužek za body po kvalifikačních kolech bude provedeno na Společenském setkání 
Oblasti Vysočina v roce 2018. Bude zde vyhodnocena i kombinovaná soutěž. 
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B. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

1. Kvalifikační kola se konají při OFICIÁLNÍCH závodech Oblasti Vysočina a Jihomoravské Oblasti (seznam pořadatelů 
je zveřejněn níže). Pořadatel musí mít schválený Rozpis závodů oblastním výborem Vysočina nebo JMO (dle místní 
příslušnosti), kde bude uvedeno, které konkrétní soutěže se do výsledků DPT započítávají.  

2. Dvojice jezdec a kůň se do DPT přihlásí odesláním přihlášky na email eva.snydrova@gmail.com formou Přihlášky 
do DPT a zaplacením manipulačního poplatku:   

 200 Kč jednotlivě za soutěže č. 1, 2 i 3 v obou kategoriích (A i B) . Manipulační poplatek je třeba zaplatit 
na číslo účtu: 274070532/0300 do 25. 4. 2017. Jako Variabilní symbol je nutné uvést jméno koně a jako 
Specifický symbol uvést soutěž, které se jezdec bude účastnit. Poplatek je splatný JK HIPO Jihlava a 
bude použit m. j. pro propagaci a organizační zajištění DPT.  

 

TENTO POPLATEK SE PLATÍ JEDNORÁZOVĚ A PLATÍ AŽ DO FINÁLE PŘÍSLUŠNÉHO ROČNÍKU VČETNĚ. 
 
VÝSLEDKY SE ZAPOČÍTÁVAJÍ AŽ PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A ZAPLACENÍ JEDNORÁZOVÉHO POPLATKU!! 
 

3. Do DPT je nutné vyplnit přihlášku včetně dotazníku a přiložit fotografii.(Přihláška je k dispozici u pořadatele 
seriálu). Na základě dotazníku budou vytvořeny a aktualizovány profily jezdců na webu. 
 

4. TERMÍNY A SEZNAM POŘADATELŮ: 
 

Termín: Disciplína: Místo konání: Pořadatel: Číslo klubu: Povrch: 

30. 4. 2017 S+D Jihlava - Sasov JK HIPO Jihlava MV 003 písek 

7. 5. 2017 S 
Brno –  

Panská Lícha 
JK Panská 

Lícha 
MG 061 písek 

14. 5. 2017 S+D Ždírec u Polné JK Ždírec MV 097 písek 

3. 6. 2017 S+D 
Jihlava –  

Staré Hory 
JK Niss Jihlava MV 077 písek+tráva 

10. 6. 2017 D 
Brno –  

Panská Lícha 
JK Panská 

Lícha 
MG 061 písek 

24. 6. 2017  S+D Jihlava – Sasov JK HIPO Jihlava MV 003 písek 

2. 9. 2017 S+D 
FINÁLE - Třešť  

Stáj Drastich  
Jiří Drastich MV 046 písek 

 

5. Finále DPT se v roce 2017 koná  - při oficiálních závodech v Třešti dne: 2. 9. 2017. 
 

6. STANOVENÍ VÝSLEDKŮ: 

 PARKUR: 

 
 

Veškeré získané body se násobí koeficientem 1,3. Výsledky zaokrouhlujeme matematicky.  
 

(Př. 1:  jezdec dostane v soutěži na styl ohodnocení 9, koeficient pro skokové soutěže je 1,3; celkově tedy  
22 x1,3 = 28,6. Jezdci se tedy započte 29 bodů). 

(Př. 2:  jezdec dostane v soutěži ZP 2 tr. body za čas, koeficient pro skokové soutěže je 1,3; celkově tedy  
24 x1,3 = 31,2. Jezdi se tedy započte 31 bodů). 
 

  DREZURA: 
 

 

Výsledek: 
Známka za styl: 10-8,1 styl.j.                               8-6,1 styl.j.                                6-4,1 styl.j.                                  

menší známka 
než 4,1 za styl                                                    

Počet tr.bodů: 0-3 tr.b.     4-7 tr.b.       8-11 tr.b.    12-15 tr.b.    

ZSP na styl  22 11 5 2 

ZP  24 13 7 4 

Výsledek: Více než 70% 66-69,999 % 63-65-999% 57-59,999% 56,999% a méně 

Z4 22 11 5 2 1 

DU-A 24 13 7 4 1 

DU-B 26 15 9 6 3 
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Veškeré získané body se násobí koeficientem 1,3. Výsledky zaokrouhlujeme matematicky.  
 

(Př. 1:  jezdec dostane v úloze Z4  71,4%, koeficient pro drezurní soutěže je 1,3; celkově tedy 22 x1,3 = 28,6.  
Jezdci se tedy započte 29 bodů). 

(Př. 2:  jezdec dostane v úloze DU-A  67,8%, koeficient pro drezurní soutěže je 1,3; celkově tedy 13 x 1,3 =  16,9.  
Jezdci se tedy započte 17 bodů). 
 
 

C.  ORGANIZAČNÍ ÚDAJE: 

1. Za dodržování DPT zodpovídá hlavní rozhodčí. 

2.  Zpracovatel výsledků závodů bude spolupracovat s administrátorem DPT. 
3. Administrátorem DPT je Eva Šnýdrová    e-mail: eva.snydrova@gmail.com    

Zodpovídá za průběžné zpracovávání výsledků DPT. 

4. Jednotliví pořadatelé budou DPT a jeho sponzory propagovat při svých závodech, například vyvěšením propagačních 
materiálů, prostřednictvím hlasatele, vyvěšením průběžných výsledků, informací na plakátu závodů, regionální tisk, 
rozhlas, web, apod. 

 

 

Dne:  23. 2. 2017.                                                   Za: JK HIPO Jihlava, Jiří Vejmělek. 
 
 
 
VV ČJF schválil dne 07. 03. 2017                            Za: Jaroslav HUPKA.  
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