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Sobota 14. 3. 2015 
 
1. stupňovaná obtížnost do 60 cm pro pony 
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 269,  8 překážek bez žolíka na čas.  
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. ‐ 5. místo v hodnotě 1000 Kč.  
 
2. pony handicap ZLP ‐ parkur na limitovaný čas  
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1.  
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. ‐ 5. místo v hodnotě 1000 Kč.  
 
3. pony handicap LP – na čas 
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 238.2.1.  
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. ‐ 5. místo v hodnotě 1000 Kč.  
 
4. pony handicap SP – s rozeskakováním 
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 238.2.2.  
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. ‐ 5. místo v hodnotě 1000 Kč.  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
5. stupňovaná obtížnost do 100 cm 
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 269,  8 překážek bez žolíka na čas.  
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Finanční ceny v hodnotě 1800,‐ Kč (700 – 600 – 500).  
 
6. skoková soutěž Z – 100 cm ‐ parkur na limitovaný čas  
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1. 
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Finanční ceny v hodnotě 1800,‐ Kč (700 – 600 – 500). 
 
7. skoková soutěž ZL – 110 cm ‐ na čas  
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 238.2.1.  
Startovné 400,‐ Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 2600,‐ Kč (700 – 600 – 500 ‐ 400 – 400).  
 
8. skoková soutěž L* ‐ 115 cm ‐ na čas 
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 238.2.1.  
Startovné 400,‐ Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 2600,‐ Kč (700 – 600 – 500 – 400 – 400).  
 
9. skoková soutěž S* – 125 ‐ parkur s následným rozeskakováním  
Pro  jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.4. Základní parkur – tab. A  ‐ ANO na 
čas, rozeskakování tab. A ‐na čas. 
Startovné 500.‐ Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 3500,‐ Kč (1200 – 1000 – 800 – 500).  
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