ČESKÝ POHÁR 2020
v paradrezuře
Česká jezdecká federace vyhlašuje
ČESKÝ POHÁR 2020 v paradrezuře
Vyhlašovatel seriálu:
Pořadatel:
Odpovědná osoba:
e-mail:
I.

Česká jezdecká federace
Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu
ing. Renata Habásková
komise.drezura@cjf.cz

Statut seriálu:

Statut a pravidla seriálu schvaluje VV ČJF. Rozpisy jednotlivých kol v souladu s pravidly
seriálu, PJS, Veterinárními a Všeobecnými pravidly a pravidly jednotlivých disciplín
schvaluje OV mateřské oblasti pořadatele daného kola. Všechna kvalifikační kola a finále
musí být zadána do kalendáře závodů v JIS s příznakem Český pohár ČJF (N-CPCJF)
Za průběh soutěží v souladu s rozpisem a PJS a správné vyhotovení výsledkových listin
zodpovídá Hlavní rozhodčí závodů, který je odpovědný za přepočet průběžných výsledků
daného kola a jejich uveřejnění do 48 hodin po skončení závodů.
Pořadatel má povinnost v rozpise uvádět, že se jedná o
Kvalifikační kolo Českého poháru 2020 v paradrezuře
II.

Pravidla:
•
•
•

III.

Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a
dodržování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.
Sportovec je automaticky zařazen do kvalifikační tabulky „ČP2020 v paradrezuře“
prvním startem v kvalifikační soutěži.
Ve finále může Sportovec startovat pouze s jedním koněm dle vlastního výběru ve
své kategorii, vždy se ale musí jednat o koně, se kterým v kvalifikaci dané kategorie
bodoval dle kvalifikačních požadavků.
Kategorie seriálu

•
•
•

•

Účastníkem „ČP2020 v paradrezuře“ je každý paradrezurní jezdec, který je
řádným členem ČJF pro rok 2020, má platnou licenci ČJF pro paradrezuru.
Jezdci, kteří mají národní klasifikaci, startují v „gradu“ určeném touto klasifikací a
startují v kategorii „Paradrezura“.
Začínající jezdci, kteří dosud nebyli klasifikováni nebo nejezdí ve svém
klasifikačním gradu, zašlou Drezurní komisi ČJF před svým prvním startem návrh
„gradu“, ve kterém chtějí startovat k odsouhlasení a startují v kategorii
„Paradrezura-Novice“.
Po absolvování prvního startu v paradrezurní soutěži se jezdec automaticky stává
účastníkem ČP2020 v paradrezuře v příslušné kategorii.

ČESKÝ POHÁR 2020
v paradrezuře
IV.

Finále a kvalifikace

Kvalifikace:
• Tuzemské závody: Do PDP se započítávají výsledky ze všech paradrezurních
soutěží pořádaných na území ČR, jejichž výsledky jsou zaznamenány v JIS ČJF pro
rok 2020.
• Zahraniční závody: Do PDP se započítávají výsledky ze všech národních i
mezinárodních paradrezurních závodů pořádaných mimo území ČR v roce 2020.
Výsledky z těchto závodů musí být zaslány Drezurní komisi a sekretariátu ČJF
nejpozději do jednoho měsíce od data uskutečnění těchto závodů.
• Kvalifikace pro finále se stanoví podle průměru procent ze tří nejlépe hodnocených
výsledků s výjimkou volné sestavy. Pro zařazení do finále musí jezdec absolvovat
minimálně jeden start.
Finále:
• Do finále postupují všechny dvojice, které dokončily alespoň jednu soutěž.
• Ve finále v kategorii „Paradrezura“ budou předváděny úlohy Team Test, Individual
Test a Volná sestava příslušného Gradu.
• Ve finále v kategorii „Paradrezura-Novice“ budou předváděny úlohy Team Test,
Individual Test a Volná sestava příslušného Gradu..
• Vítězí jezdec s nejvyšším průměrem procent hodnocených výsledků z finále
• Finále a vyhodnocení proběhne v termínu 2. – 4.10.2020 v Hradištku u
Sadské, a pořadatelem finále je JS Equus Kinsky (MA0292).
V.

Termínový kalendář

Český pohár v paradrezuře je souhrnem všech paradrezurních závodů pořádaných na
území ČR i v zahraničí.
VI.

Financování z prostředků ČJF

Finanční odměny vítězům do finále:
Kategorie „Paradrezura“
Kategorie „Paradrezura - Novice“

9 000,- (4000,3000,2000)
9 000,- (4000,3000,2000)

Dekorovací předměty pro všechny kategorie do finále v max. částce do 5000,- na
kategorii, tj. celkem Kč 10 000,Náhrada za organizační zabezpečení seriálu se pořadatelům neposkytuje
VII. Schvalovací doložka VV ČJF
Schváleno VV ČJF dne 10.1.2020, za VV ČJF člen VV pro legislativu
Martin Blažek

