STATUT.
DREZURNÍ POHÁR VYSOČINY - 5. ROČNÍK ROK 2019
(DÁLE JEN DPV ).
JE VYPISOVÁN A SCHVALOVÁN OBLASTNÍM VÝBOREM ČJF VYSOČINA JAKO SERIÁL ZÁVODŮ.
PROBĚHNOU KVALIFIKAČNÍ KOLA A JEDNO FINÁLE.
Základní podmínkou uskutečnění Seriálu jsou řádně schválené rozpisy závodů, respektování PJS a veterinárních pravidel.
Námitky a stížnosti dle PJS.

DPV slouží kromě propagování drezurního ježdění v oblasti Vysočina hlavně pro:


Zlepšování tréninkových metod a postupů k dosažení vyšší sportovní úrovně jezdců i koní Oblasti Vysočina v drezurním
ježdění.



Postupné vylepšování jednotlivých kolbišť na Vysočině co se týče povrchů a celkového zázemí pro účastníky závodů a diváky.

A. PRAVIDLA:

(Soutěží dvojice - jezdec a kůň)!

1. DPV SE VYPISUJE PRO KATEGORIE:

(Jezdec musí mít platnou licenci z oblasti Vysočina!).

KATEGORIE A – „MINI TOUR“ pro DĚTI na velkých koních (12 - 14 let) a na PONY (8 - 16 let).
Dítě může startovat jak s Ponym, tak s velkým koněm ale do finále si vybere pouze jednoho z nich.
(Kvalifikace - úlohy stupně Z , L.

Finále – Z, úloha DÚ/B 2018).

KATEGORIE B – „AMATER TOUR“ pro všechny kategorie jezdců a koní, dvojice však nesměla v minulosti startovat
v soutěžích st. S a výše.
(Kvalifikace - úlohy stupně Z.
Finále - Z, úloha DÚ/B 2018) .
KATEGORIE C – „PROFI TOUR“ pro všechny kategorie jezdců a koní,
(Kvalifikace - úlohy stupně Z, L, S.
Finále – L, úloha DJ 2018).
Minimální počet přihlášených koní v této kategorii je 7 koní.
2. Počet koní na jezdce v kvalifikačních kolech se omezuje dle PJS.
Ve finále může jezdec startovat pouze s jedním koněm v kategorii.

3. Pořadí a bodové hodnocení přihlášených soutěžících dvojic v jednotlivých kategoriích DPV bude stanoveno z celkových
oficiálních výsledkových listin soutěží (drezur) při kvalifikačních kolech. V případě rovnosti bodů v kvalifikační tabulce je
rozhodující průměr procent získaných ve všech kvalifikacích v průběhu roku 2019.
Administrátor DPV přidělí body dle níže uvedeného systému. Počet bodů určuje průběžné pořadí, které bude průběžně
zveřejňováno na internetových stránkách Vysočiny.

4. Bodové hodnocení DPV :
Stupeň
79- 81% 76-78% 73–75% 70-72% 64-69% 64-66% 61-63% 58-60% 55-57%
obtížnosti
Z
9
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5
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2
1
L
18
16
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8
6
4
3
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21
19
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13
11
9
6
4
5. Vítězové FINÁLE kategorie A, B i C obdrží putovní poháry a hodnotné ceny.
Umístění na 1.-3. místě obdrží malé poháry.
Zvlášt budou vyhodnoceni vítězové a umístění po kvalifikačních kolech. (Na Společenském setkání Vysočiny).
Ceny budou zveřejněny formou přílohy ke Statutu DPV v červnu 2019.

6. Dvojice si do finále nepřináší žádné body. FINÁLE JE JEDNOKOLOVÉ.
Vítěz a umístění ve finále se stanovují dle Drezurních pravidel ČJF.
Finále DPV mohou být konány jako tzv. vložené soutěže do soutěží vypsaných pořadatelem.

B. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
1. Kvalifikační kola se konají při OFICIÁLNÍCH závodech Oblasti Vysočina.
Pořadatel musí mít schválený Rozpis závodů oblastním výborem Vysočina, kde bude uvedeno, která konkrétní soutěž se
do výsledků DPV započítává.

2. Dvojice jezdec a kůň se do DPV přihlásí přes JIS a zaplatí manipulační poplatek: 400 Kč - (kategorie A, B i C).
Tento poplatek se platí jednorázově a platí až do finále příslušného ročníku včetně.
Výsledky se započítávají až po zaplacení jednorázového manipulačního příspěvku.!!
Poplatek je splatný OV Vysočina a bude použit m. j. pro propagaci a organizační zajištění DPV.

3. KVALIFIKAČNÍ KOLA DPV 2019 PROBĚHNOU :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.4. Jihlava – Plandry, MV0158
11.5. Jihlava – Plandry, MV0158
16.6. Dvoreček, MV0138
14.7. Dvoreček, MV0138
27.7. Humpolec, MV0089
11.8. Jihlava – Plandry, MV0158
18.8. Čejov, MV0019
15.9. Dvoreček, MV0138

Podmínkou startu ve finále DPV je účast nejméně na 2 kvalifikačních závodech DPV!
Finále Drezurního poháru Vysočiny :

koná se 21. 9. 2019 - Humpolec-Dusilov.

C. ORGANIZAČNÍ ÚDAJE:
1. Za celkový průběh závodů, kde bude konán DPV zodpovídá vždy hlavní rozhodčí.
2. Za sportovně technické parametry soutěží zodpovídá hlavní rozhodčí.
3. Zpracovatel výsledků kvalifikačních kol bude spolupracovat s administrátorem DPV.
4. Administrátorem DPV je Ing. Magda Škardová (email: magda.skardova@centrum.cz, tel.731/163020),
která zodpovídá za průběžné zpracovávání a zveřejňování výsledků DPV.
5. Při zveřejňování výsledků na internetu spolupracuje sekretářka oblasti.
6. Jednotliví pořadatelé budou DPV a jeho sponzory propagovat při svých závodech, například
vyvěšením propagačních materiálů, prostřednictvím hlasatele, vyvěšením průběžných výsledků, informací na plakátu
závodů, regionální tisk, rozhlas, televize apod.
7. V případě nesrovnalostí s výkladem Statutu DPV rozhoduje o konečném výkladu Statutu Oblastní výbor ČJF Vysočina.

Zpracovala:

ing. Magda Škardová, Bc. Andrea Vejmělková

STATUT DREZURNÍHO POHÁRU VYSOČINY SCHVÁLIL OBLASTNÍ VÝBOR ČJF VYSOČINY.
Dne:

28. 2. 2019.

Za: Předseda OV ČJF Vysočina,
František HÁVA

