Jihočeský pohár pro děti a juniory pro rok 2019 vypisuje jihočeský OV. Je určen všem
dětem, juniorům a jezdcům na pony startujícím v drezurních soutěžích za jihočeské kluby.
Jezdci mohou sbírat výsledky v drezurních soutěžích stupně Z-ST na všech oficiálních
drezurních závodech na území oblasti.
V LETOŠNÍM ROCE JSOU NAPLÁNOVÁNY POUZE 4 DREZURNÍ ZÁVODY:
27.4. DUBENEC, 25.-26.5. BOROVÁ, 7.9. CUNKOV A 21.9. DUBENEC - FINÁLOVÉ KOLO +
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Děti a junioři na velkých koních - dětem a juniorům se budou započítávat soutěže stupně Z, L a
S (Procenta získaná v soutěžích stupně L budou násobena koeficientem 1,05 a v soutěžích S 1,1)
Případné starty na úrovni ST se násobí koeficientem 1,15.
Jezdci na pony - budou započítávány soutěže stupně P, Z, L a S. (Procenta získaná v soutěžích
stupně L budou násobena koeficientem 1,05 a v soutěžích S 1,1).

Na závodech bude možné získávat výsledky v soutěžích pro pony a v drezurních soutěžích stupně Z,
L,S a ST. Pokud bude jezdec startovat v soutěži s více koňmi, bude mu vždy započítán jen výsledek s
nejlepším koněm.

Celkové pořadí se stanoví podle průměru procent ze tří výsledků získaných v pěti
nejlépe hodnocených soutěžích na vybraných závodech s tím, že nejlepší (první) a nejhorší
(pátý) výsledek se škrtá. Minimální počet dosažených výsledků pro zařazení do “Poháru” je 3.
Podmínkou pro zařazení do celkového hodnocení je účast na finálovém kole 21.9. v Dubenci
(minimálně jeden start).

Výsledky Jihočeského poháru budou vyhlášeny na posledních drezurních závodech jihočeské sezony
21.9.2019 v Dubenci.

Pro nejlepší tři umístěné v každé kategorii vypisuje jihočeský OV následující odměny:
Kategorie dětí a juniorů na velkých koních:
Finanční ceny v hodnotě: I. 2000,- Kč; II. 1500,- Kč III: 1000,- Kč
Celkem 4500,- Kč
Kategorie jezdců na pony:
Finanční ceny v hodnotě: I. 2000,- Kč; II. 1500,- Kč III: 1000,- Kč
Celkem 4500,- Kč
V případě že v některé z kategorií bude hodnoceno 10 a více jezdců bude finanční ohodnocení
rozděleno následovně: I. 1500Kč II. 1200Kč III. 800Kč IV. 500Kč V.500Kč

