PARAGAN JUMP TOUR 2020
Pravidla pro rok 2020
PARAGAN JUMP TOUR je seriál skokových závodů rozdělených na moravskou a českou část, který se uskuteční v
různých areálech v Čechách a na moravě a jezdci bodují zvlášť do moravské a české čásJ seriálu.
S dvěma oblastními ﬁnále oﬁciálních soutěží, dvěma grand ﬁnále hobby dle oblasQ a jedním grand ﬁnále společným
pro oﬁciální a pony soutěže obou oblasQ.

Seriál je rozdělen na část hobby závodů a část oﬁciálních závodů a vypsán na třech obQžnostech hobby, pěJ
obQžnostech oﬁciálních soutěží a dvou pony túrách. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou jezdeckou licencí a
v sekci hobby i s hobby kartou.
Hobby: 60, 70, 80cm
Oﬁciální: ZM, Z, ZL, L*/L**, S*/S**
Pony: Small tour a Pony Big tour

Každý stupeň obQžnosJ je bodován zvlášť, v každém stupni může bodovat jezdec jen s jedním koněm. V případě že
má v soutěži více koní zisk bodů si připíše pouze s koněm lépe umístněným. Každý jezdec se může účastnit více
stupňů obQžnosJ. Získané body v různých stupních obQžnosJ však nelze kombinovat (sčítat).
U oﬁciálních soutěží mohou do žebříčku bodovat pouze dvojice (jezdec/kůň), kteří v posledních dvou letech
neabsolvovali více jak tři parkury o dva stupně vyšší, mohou se ale účastnit otevřené soutěže bez nároku na body
Soutěž st. ZM – ne více jak tři parkury st.ZL v posledních dvou letech
Soutěž st. Z – ne více jak tři parkury st. L* v posledních dvou letech
Soutěž st. ZL – ne více jak tři parkury st. S* v posledních dvou letech
Soutěž st. L – ne více jak tři parkury st. ST* v posledních dvou letech
Soutěž st. S – ne více jak tři parkury st. ST** v posledních dvou letech

Do celkového pořadí v daném stupni obQžnosJ se započítávají body ze všech soutěží kterých se dvojice zúčastní a
v nichž se dvojice umísQ na některé z bodovaných příček , přičemž ve ﬁnálovém kole (grand ﬁnále hobby) jezdci
obdrží za umístění na 1. až 20. dvojnásobný počet bodů
V případě rovnosJ bodů na prvních deseJ místech u hobby soutěží rozhoduje o celkovém pořadí v seriálu lepší
výsledek z posledního kola, které je zároveň kolem ﬁnálovým, případně vyšší počet bodovaných umístění
v rámci celé série PARAGAN JUMP TOUR, u oﬁciálních soutěží výsledek grand ﬁnálové soutěže.
Celkové pořadí jezdců v seriálu PARAGAN JUMP TOUR bude stanoveno u všech zúčastněných,
Průběžné a později i celkové pořadí seriálu bude publikováno po každém z kol na www.paraganjumptour.cz

I.

Pravidla finále – oficiální část

1. Finále oﬁciálních soutěží proběhnou dvě, jedno pro Moravskou část a druhé pro Českou část seriálu.
Absolvování ﬁnále je podmínkou postupu do Grand ﬁnále a ve ﬁnálových parkurech jezdci obdrží
dvojnásobný počet bodů.
2. Finále Morava: 5.9.2020 - Tlumačov
Finále Čechy: 26.9.2020 - Hradištko u Sadské
3. Ve ﬁnále každé soutěže ( ZM - S ) bude dekorováno 5 nejlepších dvojic a vítěz bude vítězem dané oblasJ.
4. 15 dvojic z každé oblasJ má právo startovat v Grand ﬁnále, které se uskuteční 20.9.2020 v Hradištku u
Sadské.

II. Pravidla Grand finále - oficiální část
27.9.2020 - Hradištko u Sadské
1. Podmínkou účasJ na grand ﬁnále je účast na ﬁnále za dvojnásobný počet bodů.
2. Oﬁciální soutěže ( ZM - S ) se v Grand ﬁnále uskuteční jako jednokolová soutěž s ﬁnále pro 10 dvojic
(rozhodování dle Tab. A, čl. 276.2. N) do Grand ﬁnále postupuje 15 jezdců z moravského žebříčku a 15 z
českého s nejvyšším bodovým ziskem. Nezúčastní-li se některý jezdec s právem startovat v Grand ﬁnále bude
nahrazen dalším jezdcem z celkového pořadí jezdců po ﬁnálových kolech.
4. Ve ﬁnále každé soutěže ( ZM - S ) bude dekorováno 10 nejlepších jezdců a vítěz bude vítězem celého seriálu na
daném stupni obQžnosJ.

III. Pravidla finále – hobby část
Morava: 6.9.2020 - Tlumačov
Čechy: 26.9.2020 - Hradištko u Sadské

1. ﬁnále hobby soutěží proběhnou samostatně, jedno pro moravskou část seriálu a druhé pro českou část
2. ﬁnálové parkury budou probíhat na dvoufázových parkurech za dvojnásobný počet bodů
3. Pokud se některý z vedoucích jezdců průběžného pořadí nezúčastní ﬁnálových závodů nemůže se stát
vítězem ani se neumísQ na 1-10 místě.

5. Ve ﬁnále bude dekorováno 5 nejlepších jezdců každého stupně obQžnosJ, kteří nasbírali v průběhu roku
nejvyšší počet bodů v daném stupni obQžnosJ a zúčastnili se kola ﬁnálového. Vítěz bude vítězem celého
seriálu v rámci daného stupně obQžnosJ.

IV. Organizační zajištění

1. Za průběh jednotlivých kol zodpovídají hlavní rozhodčí a pořadatelé těchto závodů dle PJS.
2. Za zpracování výsledků do průběžných žebříčků zodpovídá pořádající společnost Belmo s.r.o.

V. Termíny závodů:

Budou zveřejněny do 30. listopadu na JIS , webu, facebooku a instagramu seriálu.

VI. soutěže:
Hobby – 60, 70, 80 cm
Oﬁciální – ZM, Z, ZL, L*/L**, S*/S**
Pony - small tour , big tour

VII. bodovací tabulka:
Účastníci, kteří dokončí soutěž, obdrží za umístění v ní získané body. Tabulka bude aktualizována na webu
www.paraganjumptour.cz v sekci „Bodování“.

Ve ﬁnále hobby soutěží a posledním kvaliﬁkačním kole u oﬁciálních soutěží berou jezdci dvojnásobný počet bodů.

VIII. rozpis cen finále a grand finále:

SOUTĚŽ

Finanční ceny

Věcné ceny

Celkem

HOBBY 60 cm

2 x 3.000,- Kč

2 x 2.000,- Kč

2 x 5.000,- Kč

HOBBY 70 cm

2 x 5.000,- Kč

2 x 3.000,- Kč

2 x 8.000,- Kč

HOBBY 80 cm

2 x 8.000,- Kč

2 x 4.000,- Kč

2 x 12.000,- Kč

Pony Small tour

5.000,- Kč

10.000,- Kč

15.000,- Kč

Pony Big tour

5.000,- Kč

15.000,- Kč

20.000,- Kč

ZM ( 90 cm )

10.000,- Kč

4.000,- Kč

14.000,- Kč

Z ( 100 cm )

12.000,- Kč

6.000,- Kč

18.000,- Kč

ZL ( 110 cm )

15.000,- Kč

8.000,- Kč

23.000,- Kč

L*/L**
(115/120 cm)

20.000,- Kč

10.000,- Kč

30.000,- Kč

S*/S**
(125/130 cm)

25.000,- Kč

12.000,- Kč

37.000,- Kč
207.000,- Kč

Absolutní a oblastní vítězové tour v rámci jednotlivých soutěží budou dekorováni
dekorovací dekou, první tři umístnění pohárem a šerpou.

PARAGAN JUMP TOUR - PONY

Pony tour je určena pro jezdce s licencí ČJF, startovat v jednotlivých kolech mohou i zahraniční jezdci, nemohou však
bodovat v seriálu. Všechny soutěže kvaliﬁkačních kol se konají jako otevřené soutěže.

V sezoně 2020 proběhnou pony soutěže ve dvou túrách:

Pony Small tour - pro nejmenší jezdce ve věku 8 - 12 let na pony S + A
Pony Big tour - pro všechny jezdce ve věku do 16 let na pony A + B

Pony small tour:

Soutěž pro nejmenší jezdce ve věku 8-12 let na pony kategorie S a A, jednotlivé soutěže budou probíhat na stupni ZP
handicap a ZLP handicap a ﬁnále jako jednokolová soutěž s ﬁnále na stupni ZLP handicap. Pokud se jezdec zúčastní
při kvaliﬁkačních kolech obou stupňů obQžnosJ (ZP,ZLP) započítá se mu lepší výsledek.

Pony big tour:

Soutěž pro jezdce na pony kategorie A a B, jednotlivé soutěže budou probíhat na stupni LP handicap a SP handicap a
ﬁnále jako jednokolová soutěž s ﬁnále na stupni SP handicap. Pokud se jezdec zúčastní při kvaliﬁkačních kolech obou
stupňů obQžnosJ (LP,SP) započítá se mu lepší výsledek.

Pravidla:

V obou kategoriích soutěží jezdec nikoli dvojice, do celkového pořadí v dané kategorii se započítávají body ze všech
soutěží kterých se dvojice zúčastní a v nichž se dvojice umísQ na některé z bodovaných příček. Ve stylovém
kvaliﬁkačním kole a posledním kvaliﬁkačním kole jezdci obdrží za umístění na 1. až 20. dvojnásobný počet bodů.

V každé kategorii proběhnou při všech kvaliﬁkačních kolech vždy dvě parukové soutěže pro každou tour, ZP/ZLP a LP/
SP. Pokud se jezdec účastní obou soutěží zahrnutých v jedné túře získává body pouze z té soutěže, ve které se umísJl
lépe. Každá túra je bodována zvlášť a v každé túře může bodovat jezdec jen s jedním koněm. V případě, že má
v soutěži více koní zisk bodů si připíše pouze s koněm lépe umístněným. Každý jezdec se může účastnit obou
kategorií, ale s koněm s kterým se účastní Big tour se nemůže účastnit small tour. Získané body v různých kategoriích
však nelze kombinovat (sčítat).
Celkové pořadí jezdců v seriálu PARAGAN JUMP TOUR bude stanoveno u všech zúčastněných.

Průběžné a později i celkové pořadí seriálu bude publikováno po každém z kol na www.paraganjumptour.cz v sekci
bodování.

Finále

Do ﬁnále postupuje 20 nejlépe umístěných jezdců v pořadí kvaliﬁkace, respekJve všichni se stejným bodovým ziskem
na posledním postupovém místě. S koněm s nímž se jezdec bude účastnit ﬁnále, musí jezdec dokončit alespoň jednu
kvaliﬁkační soutěž. Ve ﬁnále bude dekorováno 10 nejlepších jezdců každého stupně obQžnosJ, kteří nasbírali

v průběhu roku nejvyšší počet bodů v daném stupni obQžnosJ a zúčastnili se kola ﬁnálového. Vítěz bude vítězem
celého seriálu v rámci daného túry. Finále se uskuteční jako jednokolová soutěž s ﬁnále, Pony túra Small na stupni
ZLP handicap a pony túra Big na stupni SP handicap

Ceny ve ﬁnále:

Small tour: ﬁnanční a věcnéceny v celkové hodnotě 15.000,- Kč
Big tour:

ﬁnanční a věcné ceny v celkové hodnotě 20.000,- Kč

Absolutní vítězové tour budou dále dekorováni dekorovací dekou,
první tři umístnění pohárem a šerpou.

Termíny pony:

3.5.

Hořovice

Kvaliﬁkace

10.5.

Čakovičky

Kvaliﬁkace

7.6.

OpřeJce

Kvaliﬁkace

14.6.

TřešJna

Kvaliﬁkace

20.6.

Trojanovice

Kvaliﬁkace

19.7.

Našiměřice

Kvaliﬁkace

26.7.

OpřeJce

Kvaliﬁkace styl (dvojnásobný počet bodů)

9.8.

TřešJna

Kvaliﬁkace

6.9.

Tlumačov

Kvaliﬁkace (dvojnásobný počet bodů)

13.9.

Hořovice

Kvalifikace

29.9.

Hradištko

Finále

_____________________________________________________________________________________
Organizátorem celého seriálu je spol. Belmo s.r.o., Bělehradská 858, Praha – Vinohrady 120 00
Zodpovědná osoba: Russwurm David, tel.: 704 126 573, e-mail: info@paraganjumptour.cz

