
 MĚLNICKÝ JARNÍ PONY FESTIVAL 

 STYL ŠAMPIONÁT PONY 2014 - STYL 

ŠAMPIONÁT PONY, DĚTÍ A JUNIORÚ 

STŘEDOČESKÉ OBLASTI NA VELKÝCH 

KONÍCH - KVALIFIKACE 
1. Základní údaje 
Datum: 18.-20.4.2014 

Hlavní rozhodčí: ing. Milena Minářová (18.-19.4.) Jaroslav Chvapil (20.4.) 

Rozhodčí: Jan Chyle, Štěpánka Bolardová Komisař na opracovišti: Mgr. Andrea Chaloupková 

Stavitel parkuru: ing. Vladimír Mestenhauser 

Ředitel, hlasatel:Jana Vegrichtová Lékařská služba: MUDr. Petra Pastyříková Sekretariát a 

výpočetní technika: David Mestenhauser Kolbiště: venkovní 47 x 80m, povrch písčitý 

Opracoviště: venkovní 40x 80m, povrch písčitý Veterinární dozor: MVDr Dušan Uswald  

2. Technické údaje 

Předpisy: 
Pravidla jezdeckého sportu, Pravidla pro soutěže pony a ustanovení tohoto rozpisu závodů a 

Společných ustanovení akcí JK Mělník  

3. Soutěže 

Drezurní soutěže - pátek 18.4.2014 - začátek ve 14.00 hodin 

 Soutěž č.1 - SOUTĚŽ v drezuře věkové kategorie 8-12 let na pony kategorie "S", 

"A","B". Drezurní úloha P2. Soutěž je přístupná i pro jezdce 13 - 16 let na pony 

startujících maximálně prvním rokem, nebo těm, kteří sami startují maximálně prvním 

rokem. Ceny věcné.  

 Soutěž č. 2 - SOUTĚŽ v drezuře věkové kategorie 8-12 let na pony kategorie "S", 

"A","B". Dvoukolová soutěž - 1.kolo drezurní úloha P 4 a 2. kolo drezurní úloha P5. 

Soutěž je přístupná i pr o jezdce 13 - 16 let na pony startujících maximálně druhým rokem, 

nebo těm, kteří sami startují maximálně třetím rokem. Ceny věcné.  

Vítěz bude určen ze součtu dosažených % obou kol děleno dvěma. V případě rovnosti 

rozhoduje lepší dosažený výsledek druhého kola.  

 Soutěž č.3 - Hobby soutěž v drezuře věkové kategorie 8-16 let na pony kategorie "S", 

"A","B". Dvoukolová soutěž - 1.kolo drezurní úloha P 4 a 2. kolo drezurní úloha P5. 

Soutěž je přístupná jezdcům, kteří dosud nevlastní licenci.  

Vítěz bude určen ze součtu dosažených % obou kol děleno dvěma. V případě rovnosti 

rozhoduje lepší dosažený výsledek druhého kola.  

Skokové soutěže  

sobota 19.4.2014 začátek v 8.30 hodin 

STYL ŠAMPIONÁT PONY 2014 a současně STŘEDOČESKÝ 



STYL ŠAMPIONÁT dětí a juniorů na velkých koních 

 Soutěž č.4 "ZP handycap" Hodnocení dle čl. 298.1.1. Otevřená 

soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Výsledky 

se započítávají jako kvalifikační kolo pro Styl šampionát pony 

2014. Ceny věcné pro první 3 umístěné.Pro umístěné na 4.-5. 

místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č.5 "ZLP handycap" Hodnocení dle čl. 298.1.1. 

Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. 

Výsledky se započítávají jako kvalifikační kolo pro Styl 

šampionát pony 2014. Poukázky na zboží firmy Equiservis v 

hodnotě 500,- 450,- a 400,-Kč pro umístěné na prvních třech 

místech.Pro umístěné na 4.-5. místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č.6 "LP handycap" Hodnocení dle čl. 298.1.1.Otevřená 

soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Výsledky 

se započítávají jako kvalifikační kolo pro Styl šampionát pony 

2014. Poukázky na zboží firmy Equiservis v hodnotě 500,- 

450,- a 400,-Kč pro umístěné na prvních třech místech.Pro 

umístěné na 4.-5. místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č.7 "ZM". Hodnocení dle čl. 298.1.1. Otevřená soutěž a 

zároveň kvalifikace pro Styl šampionát středočeské oblasti dětí 

na velkých koních. Ceny věcné.  

 Soutěž č.8 "Z". Hodnocení dle čl. 298.1.1. Otevřená soutěž a 

zároveň kvalifikace pro Styl šampionát středočeské oblasti dětí 

a juniorů na velkých koních. Poukázky na zboží firmy 

Equiservis v hodnotě 500,- 450,- a 400,-Kč pro umístěné na 

prvních třech místech.  

 Soutěž č.9 "ZL" . Hodnocení dle čl. 298.1.1. Otevřená soutěž a 

zároveň kvalifikace pro Styl šampionát středočeské oblasti 

juniorů na velkých koních. Ceny věcné. Poukázky na zboží 

firmy Equiservis v hodnotě 500,- 450,- a 400,-Kč.  

 

Neděle 20.4.2014 začátek 10.00 hodin 

 Soutěž č. 10 Hobby "ZPA" pro děti bez licencí a pro děti s 

licencemi od 8 do 12 let na pony S,A,B bez omezení věku. 

Otevřeno i pro děti 13 - 16 let startující maximálně druhým 

rokem na všech pony, nebo všechny děti ve věku 13 - 16 let, 



startující na pony startujících maximálně druhým rokem. 

Dvoukolová soutěž. Hodnocení dle čl.298.1.1. Upomínkové 

předměty pro umístěné na 1.-5.místě.  

 Soutěž č. 11 "ZLP" handycap pro děti od 8 do 16 let na pony 

kategorie "S,A,B" . Dvoukolová soutěž. Hodnocení dle čl. 

273.3.3. Ceny věcné pro umístěné na 1.-3. místě, pro umístěné 

na 4.-5.místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č. 12 "LP" handycap pro děti od 8 do 16 let na pony 

kategorie "S,A,B". Hodnocení dle čl.238.2.1.Poukázky na 

zboží firmy Equiservis v hodnotě 700,- 600,- a 500,-Kč pro 

umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 4.-5. místě 

upomínkové předměty.  

 Soutěž č. 13 "SP" handycap pro děti od 8 do 16 let na pony 

kategorie "S,A,B". Hodnocení dle čl. 238.2.2.Poukázky na 

zboží firmy Equiservis v hodnotě 800,- 700,- a 600,-Kč pro 

umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 4.-5. místě 

upomínkové předměty.  

 Soutěž č. 14 "STPB" pro děti věkové kategorie 8-16 let na 

pony kategorie "B". Hodnocení dle čl. 238.2.2. Ceny věcné pro 

umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 4.-5. místě 

upomínkové předměty.  

Peněžité plnění: za každý start 430Kč. Pro dvojice přihlášené za použití on-line formuláře z 

www.jkmelnik.cz do 56 hodin před začátkem první soutěže závodů 400Kč.  

Schválil dne 28.2.2014 Michael Moudrý  

VV ČJF Středočeská oblast 

 nahoru 
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