SUPERLIGA VŠESTRANNOSTI
Dostihový spolek a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice
ve spolupráci se Soutěžemi podkovy o.p.s. a ČJF o.s. vypisují soutěž
Superliga všestrannosti
Pravidla soutěže:
1. Soutěže jsou přístupné všem jezdcům a koním s platnou licencí ČJF o.s.
2. Zvítězí jezdec, který nasbírá nejvíce bodů v soutěžích všestrannosti pořádaných ve dnech:
11.-13.7.2008 v Humpolci v soutěžích Z, ZL, CCI*, CIC**
1.-3.8.2008 v Pardubicích v soutěžích Z, CIC*, CCI** a CIC***
Tyto soutěže jsou pořádány dle PJS ČJF a schválených rozpisů.
3. Celkem budou vyhodnoceni nejlepší tři jezdci (nikoliv dvojice – týká se všech kategorií společně), kteří obdrží
finanční ceny v celkové výši Kč 45 000,- (1. místo 20000 – 2. místo 15000 – 3. místo 10000)
4. Do této soutěže není samostatná přihláška, platí přihlášky a kvalifikace do soutěží uvedených v bodě 2.
5. Do hodnocení budou započítány výsledky s maximálním dosaženým počtem trestných bodů do 150 a současně s
maximálním počtem bodů v drezurní soutěži 75. Nezáleží na počtu startů na jednotlivých závodech, pokud však bude
mít jezdec v jedné soutěži více koní, započítává se mu pouze jeden a to lepší dosažený výsledek.
6. Výsledek ze soutěže bude přepočten na body do žebříčku dle přepočtové tabulky. Způsob výpočtu bodového
hodnocení: ((150-trestné body celkově získané v soutěži)*koeficient soutěže)/100. Výsledek se zaokrouhluje na 2
desetinná místa.
Koeficient
CIC***
CCI**
CIC**
CCI*
CIC*
ZL
Z

35
29
26
18
16
6
3

7. V případě rovnosti celkového výsledku bude postupováno následovně: Mezi dva jezdce, kteří se umístí současně
na prvním místě budou rozděleny rovným dílem ceny určené pro první a druhé místo. Obdobně bude postupováno i
při rovnosti bodů na druhém místě,případně 3 místě.Věcné ceny získá jezdec,který absolvoval vyšší soutěž,při této
rovnosti vítězí lepší drezurní výsledek.
8. Průběžné výsledky budou zveřejňovány na internetových stránkách www.vsestrannost.cz do 14-ti dnů po ukončení
každého závodu. Za zpracování výsledků zodpovídá komise všestrannosti ČJF jmenovitě p. Šedá Ludmila.
9. Celkové vyhodnocení a předání cen proběhne na galavečeru všestrannosti počátkem roku 2009. Zodpovídá
manažer všestrannosti.

Telefonní kontakty:
Ing. Kunát Jiří 777 750 940
Klauz Antonín 724 511 166
Grodl Jaroslav 777 750 935 grodl@pardubice-racecourse.cz
Novotná Sylva 775 750 941 novotna@pardubice-racecourse.cz
Šedá Ludmila 602 753 103 info@ideasbrno.cz

