Pavo Pohár Jezdectví 2015 – skoky kategorie děti, junioři a mladí jezdci
Pravidla
1. Do PPJ 2015 kategorie děti, junioři a mladí jezdci, disciplína skoky (dále jen „žebříček mladí“) se jezdci ve věku 1221 let musí písemně přihlásit na emailovou adresu redakce@jezdectvi.cz nebo na poštovní adresu redakce časopisu
Jezdectví. Do přihlášky je nutné uvést: jméno jezdce, číslo licence jezdce, klub, adresu, datum narození a kategorii, ve
které bude jezdec startovat.
2. Kategorie jezdců jsou: 12-14 let děti, 14-18 let junioři, 16-21 let mladí jezdci.
3. Body do žebříčku mladých se získávají ve skokových soutěžích stupňů obtížnosti ZL až T*** (u soutěží konaných na
území ČR pokud v nich dokončí alespoň pět různých jezdců z nejméně třech rozdílných jezdeckých klubů).
4. Podmínkou započtení domácích i zahraničních výsledků je jejich zveřejnění na portálu České jezdecké federace a
Mezinárodní jezdecké federace.
5. Do žebříčku mladých se započítávají pouze bezchybně absolvované klasické základní parkury. Nezapočítávají se
výsledky z rozeskakování, z finálových zkrácených parkurů, stylových soutěží apod.
6. Výsledek jezdce v soutěži se přepočte na body do žebříčku mladých podle přepočtové tabulky a koeficientů.
7. V jednom kalendářním roce se každému jezdci započítává do žebříčku mladých maximálně 30 nejlepších výsledků.
8. Vítězem ročníku 2015 se stane jezdec, který nasbírá za období kalendářního roku (1. 1. 2015 až 31. 12. 2015)
nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů na prvním, druhém, třetím, čtvrtém a pátém místě rozhoduje počet
započtených startů na vyšší úrovni.

Přepočtová tabulka
Stupeň
0 tr. b.
ZL (110 cm) 25
L* (115 cm) 50
L** (120 cm) 70
S* (125 cm) 100
S** (130 cm) 120
ST* (135 cm) 150
ST** (140 cm) 170
T* (145 cm) 200
T** (150 cm) 220
T*** (155 cm) 250

Koeficienty pro vybrané soutěže:
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k: 1 +0,1 +0,1 +0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,5 + 0,6 + 0,6

