JUNIOR CUP pro jezdce do 18 let
JUNIOR CUP je celoročně vyhodnocovaná soutěž zaměřená na podporu dětských a
juniorských nadějí českého jezdectví. 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
skokanského mládí.

I. Pravidla seriálu
1.

Seriál je přístupný jezdcům do 18 let v daném roce s platnou licencí ČJF (soutěží
započítávaných do Junior Cupu se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, avšak bez
možnosti získávat body)

2.

V každém ze závodů v rámci ČSP určí pořadatel v rozpise minimálně 2 kvalifikační
samostatné soutěže s názvem partnera a 1 finálovou, která bude započítávána do
seriálu Junior Cup (celoroční soutěž) s názvem partnera. Bude se jednat o soutěže
s handicapem obtížnosti L* - ST* rozdělené podle věku jezdců 12 až 15 let a 16 až
18 let. Alespoň 1krát za závod půjde o soutěž s rozeskakováním/s finále/ a 1krát
soutěž na styl jezdce nebo dvojice dle PJS. Stylové soutěže se mohou jezdci
zúčastnit maximálně na 2 koních. Finanční ceny do soutěží zajistí partner seriálu,
také u stylových soutěží, v případě rozdělení na dvě nebo více skupin dle PJS.

3.

Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích získávají dvojice body v závislosti
na počtu dokončivších dvojic, kdy vítěz získává tolik bodů, kolik danou soutěž
dokončí účastníků a další umístění vždy obdrží o bod méně.
Příklad rozdělení bodů při počtu 68 dokončivších účastnících:
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V případě umístění ex-aequo se body dělí rovným dílem.
4.

Ve finále jednotlivých závodů soutěže Junior Cupu s handicapem má právo
startovat maximálně 50 dvojic podle získaných bodů z kvalifikačních soutěží.
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5.

Po každé finálové soutěží bude pořadatelem na závodech na základě výsledků
vydána tabulka získaných bodů pro jezdce bodující v tomto seriálu zvlášť pro
oddělení 12 až 15 let a 16 až 18 let. V případě, že jezdec startuje ve finálové soutěži
na více koních, je mu započítáváno v rámci celoroční soutěže pouze nejlepší
umístění. Jezdec patřící svým věkem do nižší věkové kategorie CJC (12 – 15 let)
může startovat v kategorii vyšší v rámci CJC (16 -18 let) pouze v případě, že tento
fakt oznámí pořadateli před svým prvním startem v rámci ročníku CJC. Pokud tento
jezdec odstartuje jednou ve vyšší věkové kategorii CJC musí tam pak startovat při
všech svých startech v rámci ročníku.

6. Za umístění v jednotlivých finálových soutěžích CJC v rámci kvalifikace získávají
jezdci následující počet bodů:
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V případě umístění ex-aequo se body dělí rovným dílem.
7.

Ve finále celoroční soutěže Junior Cup má právo startovat 20 jezdců kategorie A
(děti a junioři do 15 let věku v daném roce) a 20 jezdců kategorie B (junioři 16 až 18
let v daném roce), 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 Junior Cup, bude nahrazen dalším
jezdcem z celkového pořadí jezdců po kvalifikačních kolech.

II.

Systém a pravidla Finále Junior Cup

1. Ve finále závodů i seriálu může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým bodoval
v některé z kvalifikací tzn. finálových kol jednotlivých závodů
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2. Finále seriálu kategorie A
Parkur st. „L**“ – jednokolová soutěž s finále pro 10 dvojic
Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.N
Finále seriálu kategorie B
Parkur st. „S**“ – jednokolová soutěž s finále pro 10 dvojic
Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.N

3. Dekorováno bude 10 nejlepších jezdců každé kategorie a vítěz bude vítězem celého
seriálu JUNIOR CUPU
4. Finále se uskuteční v rámci závodů finále ČSP.
5. Pořadatel finále má právo vybírat startovné.
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