
,,§TRoM JoHN DEERE cuP při STYL ŠannplonÁr PoNY 20í:6"

Česká jezdecká federace vyhlašuje STROM JOHN DEERE CUP při 5. Ročníku seriálové soutěže §tyl šampionát pony:

Email: info@cif.cz

Pravidta: Základní podmínkou uskutečněni seriálu jsou řádně schválené rozpisy, dodržování PJS, veterinárních
pravidel a všeobecných pravidel ÓF.

V rámcijednotliyých kvalifikačních kol Styl šampionátu pony budou jezdci sbírat bodové ohodnocení za umístění
v jednotlivých závodech dle klíče:

1. místo 5 bodů
2. místo 4 body
3. místo 3 body
4. místo 2 body
5. místo 1bod

V případě, že v rámci jedné soutěže se stejný jezdec umístí v rámci bodovaných pozic několikrát, započítávaJí se
jezdci body jen za nejlepší umístění a nepřidělené body se neudělují dalšímu jezdci.

Body se rozdělují ve všech jednotlivých soutěžích v rámci Styl šampionátu pony hodnocené na styl, tj. body se
přidělují za všechna oddělení jednotlivých závodů, u ktených jsou pořadatelem zveřejněny v,ísledky. V případě, že
v rámci kvalifikační kola bude vyhlašovat v rámcijedné soutěže umístění rozdělení na jednotlivé věkové kategorie
body se připisují jen za celkovou soutěž.

Jezdci sbírají body za umístění se všemi suými koňmi dohromady,

Jezdec je automaticky zařazen do seriálu prvním startem v soutěži zařazené do tohoto seriálu. Průběžné výsledky
budou vedeny na webu ÓF.

Kategorie, ve ktených jezdci sbírají bodové ohodnocení:

1. Děti 8 - 12let pony handicap S, A obtížnost kvalifikací ZP - LP

2, Děti 8 - 12let pony do 148cm obtížnost kvalifikací ZPB - LPB

3. Děti 13 - 161et pony do 148cm obtížnost kvalifikací ZLPB - LPB

V rámci finále Styl šampionátu v rámci zahajovacích soutěží na tvtČR pony ve Zduchovicích 11.- 14. 8.2016 jezdec

získává dvojnásobek bodů za své umístění. Body získává jen jezdec, ktený získal body v kvalifikačních kolech §tyl
šampionátu.

Při dosažení 40 získaných bodů jezdec získává nárok na odměnu - reprezentativní deka HKM STROM JOHN DEERE.

Jezdec má nárok na jednu deku ročně. Deky budou předány v rámcivyhlášení Styl šampionátu na MČR pony ve
Zduchovicích 11.- 14. 8.2016

V Praze dne 14.6.2016 za W ÓF J. Hupka


