Projekt žebříček „ Malý pohár všestrannosti“
Hlavní cíle projektu :
-podpora a motivace začínajících adeptů jezdeckého sportu, konkrétně disciplíny
všestrannost
-zvýšení počtu startujících dvojic v soutěžích všestrannosti
-podpora a motivace pořadatelů NZ k pořádání nižších soutěží ZK - ZL
Vedlejší cíle :
-možnost srovnání a vyhodnocení účastníků (žebříček, 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 pořadatelů (jezdci si pojedou pro body i na ostatní závody v ČR )

Účastníci projektu:
-

-

Čjf ,pořadatelské subjekty , přihlášení jezdci s licencí od složení ZZVJ registrovaní v
subjektech ČjF na velkých koních a pony, kteří NEDOKONČILI soutěž 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
Jezdci s licencí sbírají body:
v soutěžích všestrannosti ZK – ZL , složené ze všech tří zkoušek (drezura , terénní
zkouška ,parkur )
Pořadatel nemusí vypisovat spec. soutěž !

Způsob zajištění projektu :
ČjF , komise všestrannosti
-hodnocení v žebříčku
-oslovení sponzora
-vyhodnocení žebříčku , předání cen při slavnostním vyhodnocení sezony
-možnost podání žádosti na Čjf o dotaci pro podporu
Hodnocení :
za výsledek soutěže :
do 7O
tr.b. …………………5 body
70-90 tr.b………………..…3 body
110
tr.b……………..……1 bod
obtížnost soutěže (ZK-ZL) nerozhoduje
Dvojice (jezdec + kůň/ pony, uvést č. licencí) se do projektu hlásí před svým PRVNÍM
startem v daném roce započítaným do žebříčku , uvádí kategorii do které patří,
přihlašovatel odesílá průběžně výsledky dvojic v prvním ročníku na email :
jpsborovinka@seznam.cz

výsledky budou ověřeny a započítány do žebříčku,
průběžné pořadí zveřejňováno cca 1 x měsíčně na stránkách všestrannosti
Jezdec může být přihlášen a hodnocen s více koňmi, vždy je to ,ale jedna dvojice
,body dosažené s různými koňmi se nesčítají( jezdci s více koňmi nemají výhodu)
V konečném pořadí se do 5. místa hodnotí jezdec jen s jedním ,nejlépe umístěným
koněm ( s dalším může být nejlépe na 6. a dalším místě ,dle počtu dosažených bodů.
Nejlépe pět umístěných dvojic v každé kategorii , bude vyhodnoceno .
Případné dotazy směřujte na výše uvedenou emailovou adresu.
Vypracoval :

Roman Falta

