Česká jezdecká federace - Západočeská oblast

ZÁPADOČESKÁ DRESSAGE CHALLENGE 2014 (ZPČDCH)
Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České
jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity
drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.

Pravidla
I. Sportovně technické podmínky:
1. ZPČDCH je vypsána ve třech kategoriích:
Děti

- drezura stupně „Z“ - DU 2009

Junioři+ml.jezdci

- drezura stupně „L“ - DD 2009

Senioři

- drezura stupně „S“ - JU 2009

Pozn. : Záleží na pořadatelích, zda vypíší ještě další soutěže. Tyto soutěže již nebudou zahrnuty
do seriálu ZPČDCH.
2. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS.
3. Seriál je přístupný pouze pro jezdce a koně registrované v ČJF (soutěží započítávaných do ZPČDCH se
mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, avšak bez možnosti získávat body).
4. První kvalifikační závod slouží zároveň jako přihláška do tohoto seriálu. Nelze, aby byl jezdec
vyhodnocen ve více věkových kategoriích. V kvalifikačních kolech ZPČDCH může jezdec startovat s více
koňmi, ale do výsledku ZPČDCH se jezdci počítá pouze nejlepší výsledek z každého kvalifikačního kola.
Pro finále zvolí jezdec jen jednoho koně.
Všechny úlohy v jednotlivých kolech ZDČDCH se jedou zpaměti.
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5. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci následující počet bodů:
I.
20

II.
18

III.
16

IV.
14

V.
12

VI.
10

VII.
9

VIII.
8

IX.
7

X.
6

XI.
5

XII.
4

XIII. XIV.
3
2

XV.
1

místo
bodů

6. V závěrečném finálovém kole bude každému bodujícímu výsledku přičteno 5 bodů. Ve finálovém kole
budou v jednotlivých kategoriích předváděny tyto úlohy, které budou upřesněny rozpisem:
Děti

- drezura stupně „Z“ - DU 2009

Junioři + ml.jezdci - drezura stupně „L“ (volná sestava)
Senioři

- drezura stupně „S“ (volná sestava)

7. Při udělování bodů jsou při započítávání pořadí vynecháváni zahraniční jezdci a výsledky jezdců na
koních nebodujících v ZPČDCH (viz.čl.I.4) .V případě umístění ex aequo se body dělí rovným dílem. Pro
celkový výsledek v ZPČDCH se započítávají výsledky jezdce z kvalifikačních kol a výsledek z finálového
kola.

II. Všeobecné údaje:
1. Soutěže ZPČDCH musí být soutěžemi s výsledky vyhodnotitelnými na všech místech umístění.
2. Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat v ZPČDCH.

III. Organizační zajištění:
1. Orgánem schvalujícím pravidla ZPČDCH je OV ZČO ČJF.
2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
3. Za průběh jednotlivých kol zodpovídají hlavní rozhodčí těchto závodů.
4. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá OV ZČO ČJF.
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5. Pro vítěze celoročního seriálu jsou určeny sponzorské odměny ve výši 23 000,- Kč. Tato částka je dělena
vždy mezi prvních 5 umístěných v kategorii následovně:
Děti

5000,- Kč formou věcných cen (1600, 1200, 1000, 700, 500)

Junoři+ml.jezdci

8 000,- Kč (2400, 2200, 1600, 1200, 800)

Senioři

10 000,- Kč (3000, 2500, 2000, 1500, 1000)

IV. Povinnosti jednotlivých pořadatelů:
1. V rozpisech závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu ZPČDCH“.
2. Ve startovních listinách a ve výsledkových listinách je pořadatel povinen označit všechny jezdce, kteří se
kvalifikují v rámci ZPČDCH.
3. Výsledkové listiny musí být doručeny do týdne po skončení závodů na adresu: OV ZČO ČJF
4. Vyvěsit při závodech tabulku s průběžnými výsledky po předchozím kole.
5. Propagovat při závodech ZPČDCH prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu atd.
6. Podpora pořadatele finálového kola ze strany ZČO ČJF činí 5000,- Kč + šerpy pro první tři umístěné a
floty pro čtvrtého a pátého umístěného ve všech kategoriích ZPČDCH a dekorovací deka pro vítěze každé
kategorie ZPČDCH.
V. Systém a pravidla finálového kola ZPČDCH:
1. V případě celkové bodové shody ZPČDCH po skončení finálového kola u dvou a více jezdců rozhoduje
lepší výsledek ve finálovém kole.
2. Vyhlášení vítězů celoročního seriálu bude probíhat po sečtení bodů následně po dekorování finálového
kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných v každé kategorii ZPČDCH.

Termíny kvalifikačních kol a finále 2014:
7.- 8. 6.2014

KxK CHK Svržno

12. 7. 2014

TJ JS Plzeň-Bory

13.- 14. 9. 2014

JK Slávia VŠ Plzeň, finále ZPČDCH 2014
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Schválil dne:OV 5.3.2014
Jindra

