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Seriál závodů pro jezdce do 18 let 

Za účelem oslovení nových jezdců, motivace, podpory, udržení ve sportu a sportovního růstu 
bude pro každý kalendářní rok projektu vypsán Seriál závodů pro děti a juniorské jezdce do 18 let. 
Na základě stanovených parametrů budou ohodnoceni jak začínající jezdci v nižších soutěžích, tak 
již zkušenější jezdci ve vyšších soutěžích.  

Podmínky zařazení do "Seriálu závodů dětí a juniorských jezdců do 18 let": 

-  v daném roce musí jezdec dosáhnout maximálně 18 let 

- zařazen může být pouze jezdec, který se zúčastnil minimálně 3 oficiálních vytrvalostních závodů 
(v ČR nebo v zahraničí) 

- vyhodnoceny a finančně odměněny budou kategorie dle dosažených úspěchů v soutěžích: 

 

 Soutěže ZM+Z Soutěže L Soutěže S Soutěže ST Soutěže CEI 

1. místo 5 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 12 500 Kč 

2. místo 4 000 Kč 4 000 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 10 000 Kč 

3. místo 3 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 7 500 Kč 

4. místo 2 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 

5. místo 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 

CELKEM 15 000 Kč 15 000 Kč 26 500 Kč 26 500 Kč 38 000 Kč 

- vyhodnocení jednotlivých kategorií bude probíhat dle bodového hodnocení, jako je tomu u 
žebříčků 

- každému jezdci se budou počítat výsledky z jednotlivých soutěží zvlášť, tedy zvlášť výsledky 
např. ze soutěží ZM+Z a zvlášť výsledky např. ze soutěží L. Jednotlivá pořadí budou dána dle 
dosažených bodů 

-  jeden jezdec může získat pouze jednu finanční odměnu a to tu v nejvyšší dosažené hodnotě 
(např. za 1. místo v kategorii soutěží S je odměna ve výši 10 000 Kč a pokud se zároveň umístí 
např. na 4. místě v kategorii soutěží CEI, kde je odměna ve výši 5 000 Kč, obdrží tu vyšší částku, 
tedy 10 000 Kč) 

- nevyplacené odměny zůstanou na příspěvkovém účtu a můžou z nich být vyplaceny zvláštní 
odměny za výjimečné úspěchy, fair play ad. 

- odměny budou vypláceny po ukončení závodní sezony daného kalendářního roku a to 
nejpozději do 40 dnů ode dne posledního závodu s účastí jezdce zařazeného v Seriálu 


