Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2016
(dále jen ČDP)

pořadatel:

finále:

MD 188, JS Equitana, o.s. Martinice
Equitana Hotel Resort
Martinice 1, 262 72 Březnice
Email: reditel@equitana.cz

termín konání:
místo konání:

9. - 11. září 2016
areál Equitana Hotel Resort,
Martinice 1, 262 72 Březnice

PRAVIDLA
1.
2.
3.

Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování
PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.
Seriál je přístupný všem jezdcům a koním s platnou licencí ČJF.
ČDP je vypsán v dvou kategoriích:
3.1. Top Ten Cup
3.2. Challenge Cup

4. Společné podmínky pro obě kategorie
4.1. Jezdec je automaticky zařazen do kvalifikační tabulky ČDP prvním startem
v kvalifikační soutěži.
4.2. Ve finále může jezdec startovat pouze s jedním koněm dle vlastního výběru v každé
kategorii, vždy se ale musí jednat o koně, se kterým v kvalifikaci dané kategorie
bodoval dle kvalifikačních požadavků.
4.3. Pořadí v kvalifikaci se stanoví podle průměru procent ze tří výsledků získaných v pěti
nejlépe hodnocených soutěžích na závodech vybraných pro plnění kvalifikace s tím, že
nejlepší (první) a nejhorší (pátý) výsledek se škrtá.
4.4. Finále všech kategorií je tříkolové. Vítězem soutěže ČDP se v každé kategorii stane
dvojice, která získá nejvyšší průměr procent ze všech třech kol finále. Na druhém
místě se umístí dvojice s druhým nejvyšším průměrem atd. V případě shodného
průměru procent ze všech tří finálových kol bude pro určení celkového pořadí
rozhodující lepší výsledek třetího (posledního) finálového kola.
4.5. K účasti ve finále bude pozváno v obou kategoriích deset nejlépe umístěných dvojic
v kvalifikaci.
4.6. Finanční a věcné ceny pro umístěné v jednotlivých kategoriích ve finále budou
v případě nižšího počtu soutěžních dvojic v konkrétní kategorii rozděleny dle počtu
zúčastněných dvojic, a které dokončí všechna finálová kola.

www.ceskydrezurnipohar.cz

5. ToP TEN

5.1

cUP

5.2.
5.3.

Soutěž určená pro jezdce a koně startujícív soutěžíchPrix 5t. Georges a

l

ntermediate l
Ve finále jsou předváděny úlohy Prix St. Georges, lntermediate l a
lntermediate kúr
Počet finalistů je max. 10, vítěz a umístěnína 2. až 10. místě získajífinanční
ceny v celkové výši 120.íXt0,- Kč
{28.00o,_/21,000,_/16.00o,-/t4.offi,-h

1.000,_/6.000,-l6.wo,-16.000,_/6.000,_/5.000,)

6. CHALIENGEcuP

Soutěž určená pro jezdce startujícív soutěžíchJU a JD na koních, kteří do roku
2015, anebo v roce 2016 startovali nejrnýše v drezurních soutěžíchstupně ,,5".
Výjimkou jsou děti a junioři, kteří mohou startovat na koních, kteří již
startovali iv drezurních soutěžíchstupně ,,ST', ,i|o d ,íí".
Ve finále jsou předváděny úlohy JU, JD a vJ
Počet finalistů je max. 10, vítěz a umístění na 2. až 10. místě získajífinanční

6.1.

6.2.
6.3.

ceny v celkové výši 60.fiX},- Kč
(14.000,_/10.ooo,-/7.s,oa,-/6,ooa,-l5.000,_/3.500,_/3.500,_/3.500,_/3.500,_13.500,-}

Tab. 1A

TOPTEN CUP
CHALLENGE CUP

Vypracoval: Martin Pecka, JS EQUITANA Martinice, dne 30.11.2015
Schváleno

W ÓF

dne: 17.12.2015 J. Hupka

