Seriál Malý pohár všestrannosti (dále jen MPV )
Hlavní cíle projektu :
-podpora a motivace začínajících adeptů jezdeckého sportu, konkrétně v disciplíně všestrannost
-možnost soutěžení jezdců s minimální výkonností v samostatné soutěži seriálu
-zvýšení počtu startujících dvojic v nižších soutěžích všestrannosti
-podpora a motivace pořadatelů NZ k pořádání nižších soutěží ZK - ZL

Vedlejší cíle :
-možnost srovnání a vyhodnocení účastníků (průběžný žebříček seriálu ,publikování v médiích, předání cen při
hodnocení sezony)
-příprava jezdců na kategorizaci a postupové podmínky
-monitoring mládežnických kategorií (možnost samostatné kategorie např. do 16-ti let a nad ,výběr do SCM
apod.)
-podpora všech pořadatelů (jezdci si pojedou pro kvalifikační výsledky i na ostatní závody v ČR )

Účastníci projektu:
•

Vyhlašovatel seriálu je ČJF

•

pořadatelské subjekty pořádající NZ ve všestrannosti

•

případní sponzoři z řad podporovatelů seriálu

•

přihlášení jezdci s licencí od složení ZZVJ registrovaní v subjektech ČjF na velkých koních a pony, kteří
NEDOKONČILI soutěž všestrannosti st. L na velkém koni
v kategoriích :

•

do 16-ti let ( v roce dovršení 16- ti let ,ještě jezdec patří do této kategorie)
ostatní nad 16 let

Způsob zajištění projektu :
Pořadatel vypíše v rámci národních závodů alespoň dvě soutěže otevřené VÝHRADNĚ a POUZE pro
účastníky MPV v rozpise závodů označené jako „soutěž MPV“ na úrovni ZK – ZL ( nepočítají se hobby
soutěže), zajistí prezentaci MPV v průběhu závodů např. informační hlášení v rozhlase o pravidlech
MPV a podpoře ze strany ČJF ( výhledově možnost prezentace ban nerů c logem ČJF a její podpoře
sportu na „ amatérské úrovni“ )

ČJF zajistí průběh seriálu podporou pořadatelů finanční podporou na každé závody všestrannosti při
splnění podmínek ( dvě otevřené soutěže ZK-ZL), z nichž část připadne na ceny těchto soutěží MPV a
část na náklady pořadatele spojené s organizací a propagací MPV .

Pravidla seriálu :
Jezdci s licencí sbírají kvalifikační výsledky ze soutěžích všestrannosti ZK – ZL , složené ze všech tří
zkoušek (drezur , terénní zkouška ,parkur )

Hodnocení :
Kvalifikační výsledek ze soutěže :
drezura – max. 45 tr.b., cross – max . 20 tr. b. na překážkách, parkur max. 16 tr.b. ( do trestných bodů
se nezapočítávají tresné body za překročení časového limitu), obtížnost soutěže (ZK-ZL) nerozhoduje.

Finále seriálu MPV se uskuteční 1.- 2. 9. 2018 při závodech V Brně na Panské Líše a proběhne
v soutěžích st. ZK, Z, ZL. Do finále postupují jezdci, kteří získali alespoň 2 kvalifikační výsledky v soutěži
ve stupni v jakém chtějí startovat ve finále.

