DREZÚRNY PONY POHÁR SJF 2018
1. Slovenský drezúrny pony pohár, ďalej len DPP, je celosezónna súťaž jazdcov v drezúre na koňoch
pony. Garantom DPP je Slovenská jazdecká federácia, súťaž je schválená drezúrnou komisiou SJF.
Výsledky budú spracovávané mesačne na stránke SJF, ako aj www.drezura.wbl.sk.
2. Jedná sa o súťaž jazdcov na pony, pričom najúspešnejším jazdcom roka sa stáva ten, ktorý získa
najvyšší počet bodov z 10 najlepších výsledkov na všetkých stupňoch obtiažnosti a so všetkými
koňmi, s ktorými v sezóne štartoval.
Vyhodnotené kategórie budú:
DETI 8 -11 rokov (od 8 do 11 rokov vrátane)
DETI 12-14 rokov (od 12 do 14 rokov vrátane )
Výsledky zo súťaží sa deťom vyhodnocujú v samostatnom poradí, rovnako ako v drezúrnom rebríčku.
JUNIORI (od 15 do 18 rokov vrátane ).
3. Pony sa charakterizuje ako malý kôň, ktorého výška v kohútiku, meraná na hladkom a rovnom
povrchu, nepresiahne 148 cm bez podkov alebo 149 cm s podkovami.
4. V DPP môže byť v príslušnej kategórií oficiálne vyhodnocovaná, t.j. získava body do tabuľky DPP,
každá dvojica, ktorej jazdec je, v čase účasti na jednotlivých súťažiach, členom členského subjektu
SJF.
5. V záujme jazdcov je odporúčané, aby sa každý jezdec na pony nahlásil do rebríčka na
balazovajana36@gmail.com s uvedením svojho mena a priezviska, dátumu narodenia a mena pony.
V opačnom prípade sa môže stať, že jezdec na pony nebude zaradený do Drezúrneho pony pohára.
6. Pri rovnosti bodov na prvých 3 priečkach rozhoduje vyšší počet celkových bodov.
7. Do hodnotenia budú započítané predložené výsledky zo všetkých oficiálnych pretekov SJF (alebo
inej národnej federácie) a z oficiálnych pretekov FEI, konaných od 01.11.2017 do 31.10. 2018. Do
výsledkov sa spracuje umiestnenie v rámci pony jazdcov. Spracovanie výsledkov do rebríčka bude za
drezúrnu komisiu SJF realizovať Janka Balážová. Výsledky zo súťaží je potrebné nahlásiť do 14 dní od
dátumu konania pretekov organizátorovi na balazovajana36@gmail.com, inak nemusia byť
spracované a nebudú akceptované.

