PRAVIDLA SERIÁLU JUMP & TRAVEL TOUR ZDUCHOVICE
Seriál skokových závodů je projektem JO La- Bohéme Zduchovice (MB0283), který je zároveň i
výhradním pořadatelem.

Seriál je přístupný pro všechny jezdce s platnou licencí ČJF.
Jednotlivé kvalifikační závody se uskuteční v těchto termínech:
Zduchovice, MB0283
Zduchovice, MB0283
Zduchovice, MB0283
Zduchovice, MB0283
Zduchovice, MB0283

19.-20.10.2019
09.11.2019
9.2.2020
23.2.2020
6.-7.3.2020

Termínová listina seriálu se může ještě změnit.
Jezdci můžou sbírat body v pěti túrách:
PONY TOUR
• pro jezdce na pony ve věku 8 - 16let
• jezdci mohou sbírat body ve všech vypsaných pony soutěžích
CHILDREN & JUNIOR TOUR
• pro děti a juniory
• pro děti ročník narození 2006, 2007, 2008, 2009
• pro juniory ročník narození 2002, 2003, 2004, 2005
• jezdci mohou sbírat body ve všech vypsaných soutěžích, kromě pony soutěží
AMATEUR TOUR
• pro jezdce, kteří v posledních dvou letech (2018 a 2019 a 2020) nestartovali v
soutěži vyšší než 125 cm (S*)
• jezdci sbírají body do žebříčku v soutěžích od 110 cm do 125 cm (S*)
PROFI TOUR
• pro jezdce, kteří v posledních dvou letech (2018 a 2019 a 2020) startovali v
soutěži 130 cm (S**) a vyšší
• jezdci sbírají body do žebříčku v soutěžích od 120 cm(L**)
•
YOUNGSTER TOUR - pro 5-ti a 6-ti leté koně
• pro mladé koně, body se započítávají jezdci a ne koni
• soutěž, která se započítává do žebříčku, bude označena v rozpise závodů
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Získané body v jednotlivých kvalifikacích jsou jezdci automaticky započítávány pro daný
seriál. Jezdci si nemusí nechat potvrzovat výsledky hlavním rozhodčím.
Body se udělují ze soutěží, kde startuje min. 5 jezdců ze 3 subjektů.
Pokud jezdec v jedné soutěži startuje na více koních, je mu započítáván pouze jeden, lepší
výsledek. Body jsou rozdány, ale nejsou započítány.

Výsledky kvalifikačních soutěží se mezi sebou sčítají a automaticky se generuje pořadí závodníků,
které je k dispozici na www.zavody-zduchovice.cz v sekci Žebříčky
Pořadatel neomezuje počet jezdců oprávněných bodovat v seriálu.
Počet koní na jezdce do jedné soutěže max 3. Bodovat však může pouze s jedním a to s
lépe umístěným koněm v soutěži. Bodovat může zároveň v několika soutěžích během
dne.

VYHODNOCENÍ
Vítězem seriálu JUMP&TRAVEL TOUR se stane jezdec s nejvyšším ziskem bodů v
žebříčku v každé kategorii. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni v rámci
posledního kvalifikačního dne 7.3.2020. Hodina a způsob vyhlášení bude upřesněn v
rozpise.
Vítězové žebříčku, kteří nebudou fyzicky přítomni na vyhlašování, ztrácí nárok na
výhru!
V případě rovnosti bodů na prvním místě rozhodne o konečném pořadí větší příděl
bodů v rámci posledních závodů započítávaných do tohoto žebříčku. Pokud ani toto
pravidlo nerozhodne, bude vítězem dekorován ten jezdec, který během sezony zapsal
více bodových přídělů do celkového žebříčku.

