Pohár všestrannosti
generální partner

Jezdecký klub Ideas Brno, MG 167 spolu s komisí všestrannosti ČJF o.s. vypisují soutěže:

KOMFORT YOUNGSTER CUP
o nejúspěšnějšího jezdce ve věku 19 – 25 let

KOMFORT NOVICE CUP
o nejúspěšnějšího 5-ti letého koně ve všestrannosti
Věcné ceny věnuje KOMFORT, a.s.
Cílem soutěží je zvýšení aktivity ježdění ve všestrannosti při přípravě mladých koní pro vyšší soutěže a podpora
jezdců při přechodu z kategorie mladý jezdec do kategorie seniorské.
1. Soutěže jsou přístupné všem jezdcům a koním s platnou licencí ČJF o.s.
2. V soutěži KOMFORT YOUNGSTER CUP zvítězí jezdec,
který nasbírá nejvíce bodů v období od 1.1.2008 do 31.12.2008.
V soutěži KOMFORT NOVICE CUP zvítězí kůň,
který nasbírá nejvíce bodů v období od 1.1.2008 do 31.12.2008.
3. Do hodnocení budou započítány výsledky ze soutěží všestrannosti na otevřených kolbištích s výjimkou veřejných
tréninků, hobby soutěží a zkrácených soutěží, které obsahují pouze dvě zkoušky. Budou započítávány pouze
výsledky s maximálním dosaženým počtem trestných bodů do 150 a současně s maximálním počtem bodů v drezurní
soutěži do 75.
Národní a mezinárodní soutěže v zahraničí budou posuzovány dle technických parametrů odpovídajících soutěžím
dle pravidel ČJF. Podmínkou započtení zahraničních výsledků je jejich doložitelnost oficiální výsledkovou listinou
potvrzenou pořadateli závodů nebo existence elektronické verze výsledkové listiny na oficiálních stránkách pořadatele
nebo příslušné národní federace. Počet startů není omezen.
Hodnocení:
Výsledek ze soutěže bude přepočten na body do žebříčku dle přepočtové tabulky.
U soutěží v zahraničí bude započítáváno pouze 75% dosažených trestných bodů.
Způsob výpočtu bodového hodnocení: ((150-trestné body)*koeficient soutěže)/100. Výsledek se zaokrouhluje na 2
desetinná místa.
koeficient
CIC***
CCI**
CIC**
CCI*
CIC*, CNC**
CNC*
ZL
Z
ZK

35
29
26
18
16
10
6
3
1.5

5. Výsledy z jednotlivých soutěží budou shromažďovány na adrese pořadatele JK Ideas, Pěkná 10, 643 00 Brno, tel:
602753103. Průběžné výsledky budou zveřejňovány na internetových stránkách www.vsestrannost.cz v měsíčním
intervalu.
6. Celkové vyhodnocení a předání cen proběhne na galavečeru všestrannosti počátkem roku 2009.

