HOBBY JUMP TOUR 2022
Ekoagrofarma Hájná Hora Vimperk
Pravidla pro rok 2022
HOBBY JUMP TOUR je národní seriál skokových hobby závodů, který se uskuteční v různých
areálech v Jižních Čechách:
1. kolo - Holkov (okr. Český Krumlov)
2. kolo - Hájná Hora Vimperk (okr. Prachatice)
3. kolo - Štěchovice (okr. Strakonice)
4. kolo finále Hájná Hora Vimperk (okr. Prachatice)
Jezdci bodují zvlášť v každém kole závodu.
Seriál je určen pro členy ČJF s licencí nebo hobby licencí, startovat v jednotlivých kolech mohou i
zahraniční jezdci. Všechny soutěže se konají jako otevřené soutěže a mohou se jich tedy účastnit
všichni jezdci.
Hobby: 60, 70, 80/90, 100cm
Každý stupeň obtížnosti je bodován zvlášť, v každém stupni může bodovat jezdec s více koňmi, ale
každý kůň se hodnotí samostatně. Každý jezdec se může účastnit více stupňů obtížnosti. Získané
body v různých stupních obtížnosti však nelze kombinovat (sčítat)..
V případě rovnosti bodů na prvních šesti místech rozhoduje o celkovém pořadí v seriálu lepší
výsledek z posledního kola, které je zároveň kolem finálovým, případně vyšší počet bodovaných
umístění v rámci celé série HOBBY JUMP TOUR.
Průběžné a později i celkové pořadí seriálu bude publikováno po každém z kol na stránkách
ekoagrofarma.cz

I. Pravidla finále – hobby
1. finále soutěží proběhnou v rámci závodů konaných 10.9.2022 - Hájná Hora Vimperk
2. Pokud se některý z vedoucích jezdců průběžného pořadí nezúčastní finálových závodů nemůže se
stát vítězem ani být umístěným na 1-6 místě.
3. Ve finále bude dekorováno 6 nejlepších jezdců každého stupně obtížnosti, kteří nasbírali v průběhu
roku nejvyšší počet bodů v daném stupni obtížnosti a zúčastnili se kola finálového. Vítěz bude vítězem
celého seriálu v rámci daného stupně obtížnosti.
II. Bodování
Bodovací tabulka - rozdělení bodů v každém kole
1. místo - 10 bodů
2. místo - 9 bodů
3. místo - 8 bodů
4. místo - 7 bodů
5. místo - 6 bodů
6. místo - 5 bodů
7. místo - 4 body
8. místo - 3 body
9. místo - 2 body
10. místo - 1 bod
III. Rozdělení cen
V každém kole věcné ceny ve všech soutěžích obtížnosti pro prvních 6 umístěných v celkové hodnotě
minimálně 1500,- Kč
Ve finálovém kole rozdělení finanční hotovosti ve všech soutěžích obtížnosti po sečtení celkového
bodového hodnocení Hobby Jump tour
1. místo - 1000,- Kč
2. místo - 900,- Kč
3. místo - 700,- Kč
4. místo - 550,- Kč
5. místo - 450,- Kč
6. místo - 400,- Kč

