Pravidla seriálu parkurových závodů.

ProfiEquis CUP 2015

Seriál parkurových závodů, který proběhne na jihomoravských kolbištích v sezóně 2015 je celoroční
bodovací soutěž jezdců se závěrečnými finálovými koly. Smyslem seriálu je zatraktivnit jezdecké
soutěže pro diváky, sponzory, pořadatele a především pro samotné jezdce. Seriál je otevřenou
soutěží pro všechny jezdce a koně. Nejlepší jezdci ve finále obdrží hodnotné věcné ceny od firmy
ProfiEquis Brno.

I.

Pořadatel

II.

Pravidla a klasifikace seriálu

:

JK Panská lícha o.s., JS statek Našiměřice, TJ JO Palava Popice.

Vzhledem k rozdílné výkonnosti jezdců a koní v naší oblasti budou rozděleny soutěže na dvě
kategorie:
A – soutěže od 110 do 120 cm
B – soutěže od 90 do 100 cm
Pony small profi cup -pro nejmladší jezdce ve věku 8- 12 let na pony
Kvalifikační kola se pojedou na úrovni ponyhandicap ZLP
Pony big profi cup - pro všechny jezdce na pony do 16 let
Kvalifikační kola se pojedou na úrovni ponyhandicap LP.

Jednotlivé pohárové soutěže jsou označeny v rozpisech vybraných závodů i s označením kategorie.
Během celé sezóny mohou jezdci na těchto závodech získat body do celkového hodnocení, a to 10 b.
za prvenství, 9 b. za druhé místo, atd. až 1 b. za místo desáté ( při umístění ex quo se body dělí
rovným dílem). Pokud startuje jezdec s více koňmi v jedné soutěži, započítává se mu pouze nejlepší
dosažený výsledek. Jezdci mohou startovat v libovolné kategorii,(i v obou). Celkové pořadí – žebříčky
po posledním kvalifikačním kole rozhodnou o postupu nejlepších jezdců do finále. Podmínkou pro
start ve finále A, B je účast nejméně na 2 kvalifikačních kolech.
Podmínky pro pony:
S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň jednu
kvalifikační soutěž. Jezdec mladší věkové kategorie může startovat s různými pony v obou
seriálových soutěžích Profiequis cupu. Během dvou kvalifikačních kol mohou jezdci získat body do
celkového hodnocení, a to 10 b. za prvenství, 9 b. za druhé místo, atd. až 1 b. za místo desáté ( při
umístění ex quo se body dělí rovným dílem). Pokud startuje jezdec s více pony v jedné soutěži,
započítává se mu pouze nejlepší dosažený výsledek. Celkové pořadí – žebříčky po posledním
kvalifikačním kole rozhodnou o postupu nejlepších jezdců do finále. Oba kvalifikační i finálové kolo se

pojedou s jedním rozeskakováním na čas.
Všechny soutěže Profiequis cupu jsou otevřené.

Finálové soutěže :
A – do finále postupuje 20 nejlepších jezdců ( k soutěži mohou přihlásit max. 1 koně). Finálovou
soutěží je parkur st. „L**“.
B – do finále postupuje 20 nejlepších jezdců . K soutěži mohou přihlásit max. 1 koně, který v roce
2014 nestartoval v L** a vyšších soutěžích. Finálovou soutěží je parkur st.“ Z“.
Pony small profi cup - do finále postupuje 15 nejlepších jezdců . K soutěži mohou přihlásit max. 1
koně.. Finálovou soutěží je parkur st. ponyhandicap “ LP“.
Pony big profi cup - do finále postupuje 15 nejlepších jezdců . K soutěži mohou přihlásit max. 1 koně..
Finálovou soutěží je parkur st. ponyhandicap “ SP“.
Body z průběžných žebříčků se ve finále nezohledňují. Při shodě bodů na posledním postupovém
místě postupují všichni jezdci umístění na tomto místě. Ve finále startují jezdci v obráceném pořadí
z kvalifikace. V případě předem oznámené neúčasti kvalifikovaných jezdců, mohou být organizátorem
finále pozváni náhradníci (opět dle pořadí v kvalifikaci). Tentýž kůň se nesmí zúčastnit finále v obou
kategoriích.

III.

Termíny kol kategorií A,B 2015

26.4. Panská lícha

4.7. Našiměřice

10.5. Panská lícha

28.-30.8. Našiměřice

24.5. Panská lícha

13.9. Popice

13.6. Našiměřice

20.9. Panská lícha
10.10. Panská lícha FINÁLE

Termíny kol PONY 2015
26.4. Panská lícha
24.5. Panská lícha
20.9. Panská lícha FINÁLE

IV.

Ceny pro finále kategorie A,B

Finále kategorie A : 1.místo- sedlo Kentaur v hodnotě 23.000.-Kč
2. místo - poukaz na odběr zboží v hodnotě 10. 000.- Kč
3. místo - poukaz na odběr zboží v hodnotě 5. 000.-Kč
Finále kategorie B : 1. Místo – sedlo Wintec v hodnotě 11.800.- Kč
2. místo – poukaz na odběr zboží v hodnotě 5. 000.- Kč
3. místo – poukaz na odběr zboží v hodnotě 2.500.- Kč
Zboží za poukazy v prodejně jezdeckých potřeb

ProfiEquis Cejl 892/32, Brno.

Ceny pro finále kategorie PONY
Finále kategorie pony small proficup:

1.místo – tablet v hodnotě 7000 Kč
2. místo - poukaz na odběr zboží v hodnotě 2500 Kč
3. místo – poukaz na odběr zboží v hodnotě 1500 Kč
4.-5. místo - věcné ceny v hodnotě min. 500 Kč

Finále kategorie pony big proficup:

1.místo – tablet v hodnotě 7000 Kč
2. místo – poukaz na odběr zboží v hodnotě 2500 Kč
3. místo – poukaz na odběr zboží v hodnotě 1500 Kč
4.-5. místo – věcné ceny v hodnotě min. 500 Kč

Zboží za poukazy v prodejně jezdeckých potřeb

ProfiEquis, Cejl 892/32, Brno.

V. Řídící orgány ProfiEquis Cupu 2015
Řešením běžných záležitostí v průběhu jednotlivých kol jsou pověřeni pořadatelé těchto závodů.
Pro případ možných problémů v průběhu sezóny může být svolána schůze zástupců jednotlivých
pořadatelů se zástupcem hlavního partnera (ProfiEquis), která rozhodne o řešení situace. Celý
skokový seriál tak jako jeho jednotlivá kola se řídí pravidly jezdeckého sportu a je schvalován
příslušným výborem ČJF.

Schváleno OV Jmo ČJF dne : 30.3.2015

Za pořadatele zpracovala :

Josef Hrabálek

Mgr. Lenka Sekaninová

