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Národní pohár ČJF ve vytrvalosti 2020
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CÍL PROJEKTU

1.
2.

Podpora a motivace jezdců vytrvalosti s nižší dosaženou výkonností.
Zavedení teamových soutěží – výchova jezdců k teamové spolupráci během soutěže.
Tato spolupráce je nezbytná pro úspěch v mistrovských soutěžích na mezinárodní
úrovni.

PRAVIDLA
1. Základní podmínkou uskutečnění Národního poháru je řádně schválený rozpis, dodržování
PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.
2. Národní pohár ČJF ve vytrvalosti je vypsán v kategoriích:
1) Teamová soutěž (teamy dle oblastní příslušnosti jezdců)
2) Senioři
3) Junioři a mladí jezdci do 21 let
3. Soutěž Národního poháru bude vypsána jako soutěž stupně „L“.
4. Každý team má 4 členy, z nichž minimálně jeden jezdec musí spadat do kategorie „junior“
nebo „mladý jezdec do 21 let“ a minimálně jedna další dvojice musí mít maximální
dosaženou výkonnost stupně L.
5. Každá dvojice startující v soutěži musí být členem teamu.
6. Oblast může do soutěže nominovat i více teamů.

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY a PRAVIDLA VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
1. Soutěže Národního poháru se mohou zúčastnit dvojice (jezdec a kůň), které v sezóně
2020 úspěšně ve stejné kombinaci dokončily soutěž stupně „L“ nebo „S“. Jako
kvalifikační soutěže se počítají všechny národní soutěže „CEN L“ a „CEN S“ pořádané
v ČR i v zahraničí.
2. Individuální i teamové výsledky se vyhodnocují ze stejné soutěže.
3. Vítězem soutěže Národní pohár bude dvojice, která ve své věkové kategorii dokončí
úspěšně stanovenou trať v nejkratším čase.
4. Vítězným teamem bude team s nejnižším součtem časů 3 úspěšně dokončivších
členů teamu.
Finanční a věcné ceny:
 Teamy na 1. – 3. místě (10 000 Kč + věcné ceny)
 Jednotlivci junioři na 1. - 3. místě (5 000 Kč + věcné ceny)
 Jednotlivci senioři na 1. - 3. místě (5 000 Kč + věcné ceny)
 Rozety – všichni zúčastnění

