Drezurní pohár mládeže ČJF 2016
pro pony, děti a juniory
Drezurní komise ČJF a
pony komise ČJF
Email: renata.habaskova@ronex.cz
Email: heroutice@heroutice.cz

pořadatel:

-

DDK

finále:

termín konání:
místo konání:

16 - 18. září 2016
JS Equus Kinsky, Hradišťko

PRAVIDLA
1.Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a dodržování
PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.
2.Seriál je přístupný všem jezdcům a koním s platnou licencí ČJF.
3.Pohár DP mládeže je vypsán v těchto kategoriích:
 Pony pohár 8-12 let
 Pony pohár 13-16 let
 Pohár dětí na velkých koních
 Pohár juniorů
4. Společné podmínky pro všechny kategorie
 Jezdec je automaticky zařazen do kvalifikační tabulky Poháru DP mládeže
prvním startem v kvalifikační soutěži.
 Ve finále může jezdec startovat pouze s jedním koněm dle vlastního výběru v
každé kategorii, vždy se ale musí jednat o koně, se kterým v kvalifikaci dané
kategorie bodoval dle kvalifikačních požadavků.
 Pořadí v kvalifikaci se stanoví podle průměru procent ze tří výsledků získaných
v pěti nejlépe hodnocených soutěžích na závodech vybraných pro plnění
kvalifikace s tím, že nejlepší a nejhorší výsledek se škrtá.
 Finále všech kategorií je tříkolové. Vítězem soutěže Poháru DP mládeže se v
každé kategorii stane dvojice, která získá nejvyšší průměr procent ze všech tří
kol finále. Na druhém místě se umístí dvojice s druhým nejvyšším průměrem
atd. V případě shodného průměru procent ze všech tří finálových kol bude pro
určení celkového pořadí rozhodující lepší výsledek třetího (posledního)
finálového kola.
 K účasti ve finále bude pozváno v obou kategoriích deset nejlépe umístěných
dvojic v kvalifikaci.

5. Pony pohár 8-12 let
Soutěž určená pro jezdce na pony startující v úlohách pro pony a úlohách stupně Z.
Ve finále jsou předváděny úlohy P4,P5 a DU-A
Počet finalistů je max. 10
6. Pony pohár 13-16 let
Soutěž určená pro jezdce na pony startující v úlohách stupně L.
Ve finále jsou předváděny úlohy DD, DJ a vP
Počet finalistů je max. 10

7. Pohár dětí na velkých koních
Soutěž určená pro jezdce a koně startující v úlohách stupně L na velkých koních.
Ve finále jsou předváděny úlohy DD, DJ a vL
Počet finalistů je max. 10

8. Pohár juniorů
Soutěž určená pro jezdce a koně startující v úlohách stupně S.
Ve finále jsou předváděny úlohy JU, JD, vJ
Počet finalistů je max. 10

Kvalifikační kola Drezurního poháru mládeže ČJF 2016

Finále

Datum
16.duben
30. dubna
14.-15. květen
14.-15. květen
28.-29. květen
4.-5. červen
2.-3. července
3. července
8.- 10. července
6. srpna
6.-7.srpna
27.srpna

Místo
Kralovický dvůr – u Slaného
Derby Bohůňovice - Olomouc
Stará Role – Karlovy Vary
Panská Lícha - Brno
Přední kopanina – Praha
Heroutice
Těšánky
Kralovický dvůr – u Slaného
Kralovický dvůr – u Slaného (šampionát S,Y)
JK Robin Polípno – jižní Čechy
Pegas Děpoltovice
Slapy u Tábora

16.–18.září

Hradišťko u Sadské

Vypracoval: Drezurní komise ČJF
Schválil za VV ČJF dne 9.1.2016 J. Hupka

