• Účast ve finále 46. ročníku ZP v Humpolci:
Finále sedlových

soutěží se bude moci zúčastnit dvojice, která dokončí
kvalifikační kolo s výsledkem:

Drezurní zkouška:
Terénní zkouška:
Skoková zkouška:

Do 75 tr. bodů – včetně.
Max. 20 tr. bodů na překážkách, trestné body za čas nemají vliv.
Max. 16 tr. bodů na překážkách, trestné body za čas nemají vliv.

Zájemce o účast ve finále pošle do Humpolce v určeném termínu normální
přihlášku (formulář na www.zlatapodkova.cz) s uvedením místa a
kvalifikačního výsledku.
Pro soutěže spřežení je podmínkou startu ve finále:

dokončení alespoň dvou kvalifikačních kol. (Neplatí pro A/4).
a dále zaslání přihlášky ve stanoveném termínu, s uvedením místa a
kvalifikačního výsledku. V případě velkého počtu startů ve finále bude brán
zřetel i na výsledek spřežení v kvalifikačních kolech.
• OV ZP umožní při 46. Ročníku Zlaté podkovy 2011 získat pro účast ve
finále tzv. VOLNOU KARTU (VK) za úplatu.
Pravidla pro získání VK:
–
–

Celkový počet VK se stanovuje na čtyři pro sedlové soutěže a jednu pro soutěže spřežení.
Podmínky pro přidělení VK:
– Přednost mají jezdci a koně registrovaní v JK pořadatelů – kvalifikace a finále.
– Lepší umístění dvojice v kvalifikaci.
– Účast dvojice v kvalifikaci.
– Účast v kvalifikaci.
– Jiné podmínky v případě vyčerpání uvedených (nepředpokládá se).
Cena za získání VK :
ZP
15.000,- Kč
SP
10.000,- Kč
BP + SN + PONY
10.000,- Kč
MO
10.000,- Kč
• Rozdělení získaných prostředků:
– 80 % bude vyplaceno v peněžitých cenách do soutěží
– 20 % jde ve prospěch OV ZP.
– Cizinci se závodů Seriálu ZP mohou zúčastnit, když splní podmínky pro účast cizinců na
národních závodech stanovených PJS, případně podle smluv ČJF s okolními NF.
K účasti ve finále pro ně platí stejné podmínky jako pro domácí. Vyjímku může udělit
pořadatel finále.
V Humpolci dne 6. 10. 2010.
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