JIHOČESKÝ SERIÁL VYTRVALOSTI

JČSV

I.
Základní údaje
Pořadatel:
MC0228
MC0275
MC0218

JK Gazalka Cehnice
JS Hrdina-Borotín
JK Paseky

Jana Pichlíková, janapichlikova@seznam.cz, tel.: 602763414
Antonín Hrdina, tonhrd@centrum.cz, tel.: 723740187
Robert Blíženec, blizenec@blizenec.cz, tel.: 608270000

Místo a termín konání:
Cehnice
8. – 9. 5. 2015
Borotín
4. – 6. 7. 2015
Paseky
26. – 28. 9. 2015

II.
Pravidla nultého ročníku 2015 - Desatero sportovně technických podmínek:
Účast:
1. JČSV se mohou zúčastnit všichni jezdci, kteří jsou držiteli platné jezdecké licence.
2. JČSV se mohou zúčastnit všichni koně dle platných Všeobecných , Vytrvalostních a Veterinárních
pravidel ČJF ( souhrně Pravidla Jezdeckého Sportu PJS ).
3. Jezdec může absolvovat jím zvolené soutěže JČSV na více koních.
4. Jezdec se může při vícedenních závodech zúčastnit jedné nebo více soutěží dle platných PJS.
5. Do JČSV jsou zařazeny všechny národní soutěže od stupně Z výše, vypsané v rámci závodů v
Cehnicích, Borotíně a Pasekách.
Hodnocení:
6. Hodnocení soutěží se řídí PJS a schváleným rozpisem pro dané závody.
- Hodnocení JČSV:
Prvních 10 dokončivších účastníků jednotlivých soutěží zařazených do JČSV bude obodováno v
obráceném pořadí (1. místo – 10 bodů, 2. místo – 9 bodů, 3. Místo – 8 bodů ... 10. místo – 1 bod).

- Body získané v soutěži se vynásobí koeficientem podle následující tabulky:
Z
L
S
ST
T

0,8
0,9
1
1,1
1,2

7. Vítězem JČSV se stane účastník, který po závěrečné soutěži bude mít nejvyšší počet bodů.
- V případě rovnosti bodů na kterémkoliv místě bude rozhodovat o umístění kratší čas vstupu do
závěrečné veterinární kontroly poslední absolvované soutěže.
- V případě rovnosti bodů a stejného času pro vstup do závěrečné veterinární kontroly poslední
absolvované soutěže bude o umístění rozhodovat průměrná rychlost v poslední absolvované soutěži
při zaokrouhlení na jednu tisícinu.
Startovné:
8. Jezdec se musí do jednotlivých soutěží nebo celého JČSV výslovně přihlásit a zaplatit startovné.
- Startovné pro soutěže do JČSV je 200,- Kč nad rámec běžného startovného pro danou soutěž.
- Jednorázovým uhrazením částky 500,- Kč lze získat oprávnění ke startu ve všech soutěžích JČSV.
Ceny a Vyhodnocení:
9. Vyhodnocení proběhne v rámci vyhodnocení jubilejního X.ročníku vytrvalostních závodů v
Pasekách.
- Vyhodnocení budou první tři umístění v rámci JČSV.
- Žebříček dalších umístěných bude k nahlédnutí u jednotlivých pořadatelů a bude umístěn na
webových stránkách vytrvalosti.
10. Ceny:
1. místo

pohár + investiční zlatý slitek 10 g

2. místo

pohár + investiční zlatý slitek 5 g

3. místo

pohár + investiční zlatý slitek 2 g
III.
Ostatní ujednání

V případě, že bude mít JČSV 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).
Zpracovali dne 1.4.2015: Jana Pichlíková - za JK Gazalka Cehnice, o.s
Antonín Hrdina - za JS Hrdina Borotín
Ing. Robert Blíženec – za JK Paseky

