JIHOČESKÝ POHÁR VYTRVALOSTI

JČPV

I.
Základní údaje
Pořadatel:
MC0275

JS Hrdina-Borotín

Antonín Hrdina, tonhrd@centrum.cz, tel.: 723740187

Místo a termín konání:
Vysoký Chlumec
Borotín
Budislavice – Mladý Smolivec
Kuří – Benešov nad Černou

13.5.2017
5.–6.7.2017
12.8.2017
29.–30.9.2017

II.
Pravidla II. ročníku 2017 - Desatero sportovně technických podmínek:
Účast:
1. JČPV se mohou zúčastnit všichni jezdci, kteří jsou registrováni v ČJF.
2. JČPV se mohou zúčastnit všichni koně dle platných Všeobecných , Vytrvalostních a Veterinárních
pravidel ČJF ( souhrnně Pravidla Jezdeckého Sportu PJS ), kteří jsou registrováni v ČJF.
3. Jezdec může absolvovat jím zvolené závody JČPV na více koních.
4. Jezdec se může při vícedenních závodech zúčastnit jedné nebo více soutěží dle platných PJS.
5. Do JČPV jsou zařazeny všechny úrovně soutěží, vypsané v rámci závodů ve Vysokém Chlumci,
Borotíně, Budislavicích a Kuří.

Hodnocení:
6. Hodnocení soutěží se řídí PJS a schváleným rozpisem pro dané závody.
- Hodnocení JČPV: Body pro hodnocení jsou shodné s národní úpravou – počítání žebříčků vytrvalosti
Vzorec pro umístění v žebříčku nejlepších jezdců a koní: (km soutěže x koeficient stupně obtížnosti +
počet startujících – umístění +10 bodů za cenu kondice) x koeficient stupně soutěže dle PJS
7. Vítězem JČPV se stane účastník, který po závěrečné soutěži bude mít nejvyšší počet bodů.
- V případě rovnosti bodů na kterémkoliv místě bude rozhodovat o umístění celkový kratší čas vstupů
do veterinárních kontrol poslední absolvované soutěže.
- V případě rovnosti bodů a stejného času pro vstup do veterinárních kontrol poslední absolvované
soutěže, bude o umístění rozhodovat vyšší průměrná rychlost v poslední absolvované soutěži.
Startovné:
8. Jezdec se automaticky účastní celého JČPV při účasti v soutěži a neplatí zvláštní startovné. Běžné
startovné v soutěži na závodech v Kuří – Benešově nad Černou bude poníženo o 100,- za každou
absolvovanou soutěž JČPV.
Ceny a Vyhodnocení:
9. Vyhodnocení proběhne v rámci vyhodnocení vytrvalostních závodů v Kuří – Benešově nad Černou.
- Vyhodnocení budou první tři umístění v rámci JČPV.
- Žebříček dalších umístěných bude k nahlédnutí u jednotlivých pořadatelů a bude umístěn na
webových stránkách ČJF – vytrvalosti a oblasti.
10. Ceny:
1. místo

kokarda + investiční zlatý slitek 5 g

2. místo

kokarda + investiční zlatý slitek 2 g

3. místo

kokarda + investiční zlatý slitek 1 g

III.
Ostatní ujednání
V případě, že bude mít JČPV sponzora, jsou startující povinni respektovat jeho požadavky na umístění
identifikace na sportovním oblečení jezdců a koní (Identifikace jezdců např. formou pásky na rukávu,
loga sponzora na podsedlové dečce formou samolepky dle PJS (vytrvalosti).
Zpracoval dne 6.3.2017: Antonín Hrdina - za JS Hrdina Borotín
Rozpis JČPV schválil Jihočeský oblastní výbor dne 4.5. 2017.

