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Sobota 11. 4. 2015  
 
A. stupňovaná obtížnost do 60 cm  - hobby soutěž  
Pro všechny jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 269,  8 překážek bez žolíka na čas.  
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 1000 Kč.  
 
1. pony handicap ZP – kvalifikace seriálu STYL ŠAMPIONÁT PONY 2015 
Pro jezdce na pony. Hodnocení dle čl. 298.1.1., soutěž na styl jezdce.  
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS. Floty a poháry pro 1. - 3. místo nejlepším věnuje Equiservis s.r.o. 
 
2. pony handicap ZLP – kvalifikace seriálu STYL ŠAMPIONÁT PONY 2015 
Pro jezdce na pony. Hodnocení dle čl. 298.1.1., soutěž na styl jezdce.  
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS. Floty a poháry pro 1. - 3. místo nejlepším věnuje Equiservis s.r.o. 
 
3. pony handicap LP – – kvalifikace seriálu STYL ŠAMPIONÁT PONY 2015 
Pro jezdce na pony. Hodnocení dle čl. 298.1.1., soutěž na styl jezdce. 
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS. Floty a poháry pro 1. - 3. místo nejlepším věnuje Equiservis s.r.o. 
 
4. pony handicap SP – s rozeskakováním 
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 238.2.2.  
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 1000 Kč.  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
5. stupňovaná obtížnost do 90 cm 
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 269,  8 překážek bez žolíka na čas.  
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS.  
Věcné ceny pro 1. - 3. místo věnuje Mauricio - jezdecké potřeby v hodnotě 1000 Kč. 
 
6. skoková soutěž Z – 100 cm - parkur na limitovaný čas  
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1. 
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS. Finanční ceny v hodnotě 1800,- Kč (700 – 600 – 500). 
 
7. skoková soutěž ZL – 110 cm - na čas  
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 238.2.1.  
Startovné 300,- Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 2400,- Kč (700 – 600 – 500 – 300 – 300).  
 
8. skoková soutěž L** - 120 cm - parkur s následným rozeskakováním 
Pro jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.4. Základní parkur – tab. A - ANO na 
čas, rozeskakování tab. A -na čas. 
Startovné 400,- Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 2600,- Kč (700 – 600 – 500 – 400 – 400).  
 
 
 
 
 
 
 
 



Neděle 12. 4. 2015  
 
9. pony handicap ZLP – na limitovaný čas 
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 298.2.1.  
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 1000 Kč.  
 
10. pony handicap LP – na čas 
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 238.2.1.  
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 1000 Kč.  
 
11. pony handicap SP – na čas 
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 238.2.1.  
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 1000 Kč.  
 
12. pony handicap STP – s rozeskakováním 
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 238.2.2.  
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 1000 Kč.  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
B. hobby stupňovaná obtížnost do 60 cm 
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 269,  8 překážek bez žolíka na čas.  
Startovné 300,- Kč/soutěž, floty dle PJS.  
Věcné ceny pro 1. - 3. místo věnuje Mauricio - jezdecké potřeby v hodnotě 1000 Kč. 
 
C. hobby skoková soutěž  – parkur 80 cm - na čas  
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 238.2.1.  
Startovné 300,- Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 1700,- Kč (600 – 500 - 300 – 300).  
 
D. hobby skoková soutěž  – parkur 90 cm - na limitovaný čas  
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1.  
Startovné 300,- Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 1700,- Kč (600 – 500 - 300 – 300).  
 
E. hobby skoková soutěž  – stupňovaná obtížnost do 100 cm se žolíkem 
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 269., 8 překážek se žolíkem  
Startovné 300,- Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 1700,- Kč (600 – 500 - 300 – 300).  
 
 
 
Předběžný časový harmonogram: 

• PREZENTACE - ! volejte pouze pokud máte změnu tel. 727 901 407 !  
sobota  7:00 - 7:30 , neděle 7:00 – 8:00 v kanceláři závodů, možno i den předem 18 - 20 hod.  
Poslední změny v přihláškách možné do pátku 20 hod. Každá další změna je zpoplatněna 100 Kč. 

• V sobotu začátek soutěže A bude v 8:30 hodin, ostatní následně.  
• V neděli začátek soutěže č. 9 bude v 9:00 hodin, ostatní následně. 
• Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času začátku první soutěže. 

Informace, startky a časový harmonogram bude zveřejněn na www.jezdci.cz  nebo na facebooku 
Dvůr Nové Zámky. 
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