U 25 pro jezdce do 25 let
U 25 je celoročně vyhodnocovaná soutěž zaměřená na podporu jezdců věkové kategorie
do 25 let. Účelem je nenásilný a plynulý přechod těchto talentovaných jezdců do
obtížnostní kategorie dospělých. Soutěž je produktem Asociace Český skokový pohár a
vznikla ve spolupráci s Českou jezdeckou federací, pořadateli Českého skokového
poháru a s dalšími partnery, jimž je vlastní myšlenka dlouhodobé podpory a rozvoje
jezdeckého talentu.

I. Pravidla seriálu
1. Seriál je přístupný jezdcům ve věku do 25 let v daném roce s platnou licencí ČJF
(soutěží započítávaných U25 se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, avšak bez
možnosti získávat body)

2. V každém ze závodů v rámci ČSP určí pořadatel v rozpise 1 oddělenou nebo
samostatnou soutěž, která bude započítávána do seriálu U 25 (celoroční soutěž
s názvem partnera). Bude se jednat o soutěže obtížnosti ST*- ST** s rozeskakováním
případně s finále, dle PJS. Soutěže se mohou jezdci zúčastnit maximálně na 2 koních,
ale zisk bodů si jezdec připíše s koněm lépe umístěným. Finanční ceny do soutěží
zajistí partner seriálu případně pořadatel. Za umístění v soutěžích získávají jezdci
následující počet bodů.
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V případě umístění ex-aequo se body dělí rovným dílem.
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3. Ve finále seriálu U 25 má právo startovat 20 jezdců, kteří v kvalifikačních kolech
získali nejvíce bodů, Bude-li na posledním postupovém místě několik jezdců se
stejným počtem získaných bodů, mají právo startovat všichni tito jezdci ve finále.
Nezúčastní-li se některý jezdec, s právem startovat ve finále, finálové soutěže U 25,
bude nahrazen dalším jezdcem z celkového pořadí jezdců po kvalifikačních kolech.

II.

Systém a pravidla Finále U25

1. Ve finále celoroční soutěže může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým
bodoval v některé z kvalifikací.
2. Ve finále celoroční soutěže jezdecké U 25 má právo startovat 20 jezdců, kteří v
kvalifikačních kolech získali nejvíce bodů . Bude-li na posledním postupovém místě
několik jezdců se stejným počtem získaných bodů, mají právo startovat všichni tito
jezdci ve finále. Nezúčastní-li se některý jezdec, s právem startovat ve finále, finálové
soutěže jezdecké U 25, bude nahrazen dalším jezdcem z celkového pořadí jezdců po
kvalifikačních kolech.
3. Finále seriálu Parkur st. „ST**“ – jednokolová soutěž s finále pro 10 dvojic
Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.N
4. Ve finále bude dekorováno 10 nejlepších jezdců a vítěz bude vítězem celého seriálu
jezdecké U25 .
5. Finále se uskuteční v rámci závodů finále ČSP.
6. Pořadatel finále má právo vybírat startovné.
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