
Wintermuehle Trophy 
 
pořadatel : JŠ Equus Kinsky, Hradišťko  u Sadské 126, 289 12  
   
kvalifikační kola: 
 
finále :  termín konání : 28. - 30. září 2012 
  místo konání : JŠ Equus Kinsky, Hradišťko u Sadské 
     
 
p r a v i d l a 
 
1. Wintermuehle Trophy se mohou zúčastnit pouze jezdci a koně registrovaní v ČJF. 

Stejná dvojice nemůže startovat ve více kategoriích Wintermuehle Trophy, avšak tentýž 
jezdec může startovat s různými koňmi ve více kategoriích. Ve finále každé z kategorií 
může jezdec startovat pouze s jedním kvalifikovaným koněm dle vlastního výběru. 

 
2. Wintermuehle Trophy je vypsán ve dvou kategoriích : 

2.1. Wintermuehle Trophy Junior 
2.2. Wintermuehle Trophy Pony 

 
3. Wintermuehle Trophy Junior 

3.1. soutěž určená pro mladší a starší juniory a koně startující v soutěžích JU a JD 
3.2. aby mohla být dvojice zařazena do systému této soutěže, musí být přihlášena na 

adresu pořadatele nejpozději 7 dní před svým prvním startem v soutěži vybrané 
k získání kvalifikace v této kategorii 

3.3. kvalifikační kola probíhají v rámci soutěží JU a JD, nejlépe umístění jezdci na 1. – 3. 
místě získávají v průběhu kvalifikace věcné ceny 

3.4. finále je tříkolové a jsou v něm předváděny úlohy JU, JD a vJ (KUR) 
3.5. vítěz finále a umístění na 2. a 3. místě získají finanční ceny vyplácené v penězích 

v celkové výši 500,- EUR. Vítěz finále dále získává týdenní tréninkový pobyt 
v Německu pod vedením GP trenéra 

 
4. Wintermuehle Trophy Pony 

4.1. soutěž určená pro jezdce 8 – 16 let a pony všech výškových kategorií startující 
v soutěžích DD a DJ 

4.2. aby mohla být dvojice zařazena do systému této soutěže, musí být přihlášena na 
adresu pořadatele nejpozději 7 dní před svým prvním startem v soutěži vybrané 
k získání kvalifikace v této kategorii 

4.3. kvalifikační kola probíhají v rámci soutěží DD a DJ, nejlépe umístění jezdci na 1. 
místě získávají v průběhu kvalifikace věcné ceny 

4.4. finále je tří kolové a je předváděna úloha DD, DJ a  FEI Free Style Pony (KUR) 
4.5. vítěz finále a umístění na 2. a 3. místě získají finanční ceny vyplácené v penězích 

v celkové výši 500,- EUR. Vítěz finále dále získává týdenní tréninkový pobyt 
v Německu pod vedením GP trenéra 

 
5. start ve finále – kvalifikace 

5.1. kvalifikaci plní dvojice pouze při soutěžích na vybraných závodech (viz příloha) 
5.2. v kategorii Wintermuehle Trophy Junior musí dvojice absolvovat nejméně šest úloh 

na třech různých místech, přičemž je vypsáno celkem pět kvalifikačních míst 
(vybrané závody) 

5.3. v kategorii Wintermuhle Trophy Pony musí dvojice absolvovat  nejméně osm úloh na 
čtyřech různých místech, přičemž je vypsáno celkem devět kvalifikačních míst 
(vybrané závody) 

5.4. k  účasti ve finále bude pozváno v obou kategoriích osm nejlépe umístěných dvojic                 
v kvalifikaci 

5.5. finálové úlohy v kategorii Wintermuehle Trophy Junior budou probíhat v rámci finále 
SAAB CUPU 

5.6. pořadí v kvalifikaci v kategorii Wintermuehle Trophy Junior se stanoví podle 
průměru procent ze čtyř výsledků získaných v šesti nejlépe hodnocených soutěžích na 



závodech vybraných pro plnění kvalifikace s tím, že nejlepší první a nejhorší šestý 
výsledek se škrtá. 

5.7. pořadí v kvalifikaci v kategorii Wintermuehle Trophy Pony se stanoví podle průměru 
procent ze šesti výsledků získaných v osmi nejlépe hodnocených soutěžích na 
závodech vybraných pro plnění kvalifikace s tím, že nejlepší první a nejhorší osmý 
výsledek se škrtá 

5.8. v případě rovnosti průměru procent rozhoduje na všech místech o pořadí v kvalifikaci 
lepší nejhorší výsledek 

5.9. ve finále může jezdec startovat pouze s jedním (kvalifikovaným) koněm (dle 
vlastního výběru) v každé kategorii 

5.10. vítězem soutěže Wintermuehle Trophy se v obou kategoriích stane dvojice, která 
získá nejvyšší průměr procent ze všech soutěží finále. Na druhém místě se umístí 
dvojice s druhým nejvyšším průměrem atd. 

 
 
 
 
Kvalifikační kola Wintermuehle Trophy Junior 
 
JŠ Equus Kinsky  12-13.5.2012 
JA Panská Lícha 16-17.6.2012 
JO TJ Agro Cheb-Nebanice 27-29.7.2012 
JS Galatík Těšánky 11-12.8.2012 
JS Vrchoviny 25-26.8.2012 
 
Kvalifikační kola Wintermuehle Trophy Pony 
 
Opřetice 12.5.2012 
Borová 26-27.5.2012 
Heroutice 10.6.2012 
Panská Lícha 16-17.6.2012 
Mělník 14.7.2012 
Nebanice 27-29.7.2012 
Heroutice  1.8.2012 
Vrchoviny 25-26.8.2012 
Panská Lícha 2.9.2012 
 


