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Cíl seriálu:
Seriál je zaměřený na podporu nadějí jezdeckého sportu v kategorii dětí a juniorů v disciplíně
všestrannost a jejich výkonnostní růst, následný monitoring dosahovaných výkonů a pomoc s
přechodem do vyšších věkových kategorií. Seriál slouží k plnění kvalifikací na Mistrovství ČR a
umístění ve finále slouží jako jedno z kritérií pro zařazení jezdce do výběru pro SCM všestrannost.
Vyhlašovatelem seriálu je ČJF VV ve spolupráci s komisí všestrannosti a hlavním partnerem je
společnost Soutěže podkovy o.p.s., dále pořadatelé jednotlivých kol seriálu ZP, případně další
partneři jimž je vlastní myšlenka dlouhodobé podpory jezdeckého mládí.

Pravidla seriálu:
1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy, dodržování
PJS, Veterinárních pravidel a Všeobecných pravidel ČJF.
2. Seriál je přístupný jezdcům do 18 –ti let v daném roce s platnou licencí ČJF (soutěží
započítávaných do Poháru dětí a juniorů ve všestrannosti se mohou účastnit i
zahraniční jezdci, ovšem bez možnosti získávat body do poháru)
3. V rámci každého kvalifikačního kola seriálu ZP ve všestrannosti bude vypsána soutěž
určená výhradně jezdcům kategorie dětí a juniorů. Soutěž pro jezdce do 18 let na
velkých koních se koná na úrovni ZL- Bronzová podkova, soutěž pro jezdce do 16 let
na pony se koná na úrovni pony L.
4. Finanční ceny do této soutěže zajistí vyhlašovatel celého seriálu tedy ČJF.
5. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích získávají dvojice body v závislosti
na počtu startujících dvojic, dle statutu seriálu závodů Zlatá podkova
6. Ve finále seriálu mohou startovat jezdci, kteří získali nominaci k účasti ve finále Zlaté
podkovy 2019.
7. Finále se uskuteční v rámci finále Zlaté podkovy.
8. Pořadatel finále má právo vybírat startovné.
9. Zabezpečení seriálu, VV ve spolupráci s o.p.s. Soutěže ZP.

10. Pořadateli každého kvalifikačního kola a finále přispěje ČJF na pokrytí nákladů
souvisejících s vypsáním soutěžení – náklady na stavbu tratě, funkcionáře, lékařské
zabezpečení (sanitku) a na finanční odměny nejlépe umístěným jezdců.
11. Tabulka pro výpočet získaných bodů sportovce bude zveřejněna ve statutu 54. ročníku
seriálu Zlatá podkova.

Kvalifikační

Datum

Místo

kola

Příspěvek na

Ceny do soutěže

Ceny do soutěže

soutěž

velké koně

pony

1

19.-21.4.2019

Pardubice

5.000

1.000

1.000

2

4.-5.5.2019

Těšánky

5.000

1.000

1.000

3

18.-19.5.2019

Dvoreček

5.000

1.000

1.000

4

31.5.-2.6.2019

Brno,Panská Lícha 5.000

1.000

1.000

5

15.-16.6.2019

Loštice

5.000

1.000

1.000

6

28.-30.6.2019

Vrchovany

5.000

1.000

1.000

7

19.7.-21.7.2019

Humpolec

5.000

1.000

1.000

Finále

23.8.-25.8. 2019

Humpolec

5.000

3.000 + věcné ceny 3.000 + věcné ceny

Schválil VV ČJF 13. 3. 2019
Úpravu schválil VV ČJF dne 21.3.2019

