
 
 

Meridian – Facimiech Tour 2015 
 

Je společným projektem  JK Chotěbuz (CZ) a KJ Facimiech (POL) 
 Hlavním pořadatelem seriálu pro rok 2015 je JK Chotěbuz MH0279 

I. Sportovně technické podmínky: 
1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování 

PJS (v polsku dle pravidel Polské federace). 
2. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí  (soutěží se mohou zúčastnit i 

zahraniční jezdci dle PJS) 
3. Seriál se skládá ze 4  kvalifikačních kol v kategoriích dle článku II. Jezdec může 

startovat v kterékoliv kategorii, splňuje-li podmínky této kategorie. 
4. V každém kvalifikačním kole může dvojice získat body jen v jedné kategorii . 

Kategorii ve které bude startovat musí uvést do přihlášky na dané kvalifikační kolo. 
5. Všechny soutěže započítavané do seriálu musí být klasickými soutěžemi. 
6. Body získavají jen jezdci a koně, které dokončili soutěž. 
7. Ve finále startují jezdci s nula trestnými body a startují v obráceném pořadí, dle 

získaných bodů (od nejnížšího bodového hodnocení), v připadě rovností bodů 
rozhodne náhodné losování hlavním rozhodčím. 
  

II.   Sportovní kategorie: 
1. Junior tour 

V této kategorii mohou startovat junioři a mladí jezdci do 21.let  
2. Amater tour 

V této kategorii mohou startovat jezdci, kteří v posledních 2 
letech (rozhoduje rok) nestartovali v soutěžích s výškou 
překážek 140 cm a vyšších a nestartují v kategorii „Junior tour“ 
a „Gold tour“ 

3. Gold tour 
V této kategorii mohou startovat dvojice, které nestartovaly 
v kategorii „Amater tour“    

III.  Kvalifikační kola a finále 

Celkem proběhnou 4 kvalifikační kola, z kterých nejlepší jezdci jednotlivých kategorií 
postoupí do finále. 

10.4. – 12.4.2015 Chotěbuz – kvalifikace I. 
13.6. – 14.6.2015 Facimiech – kvalifikace II. 
4.7. – 5.7.2015 Chotěbuz – kvalifikace III. 

22.8. – 23.8.2015 Facimiech – kvalifikace IV. 
19.9. – 20.9.2015 Chotěbuz – FINÁLE 



 
 

Pravidla kategorie Junior tour 

1. Soutěže se mohou  zúčastnit  junioři a mladí jezdci do 21 let. 

2. V první polovině sezony (do 30.6.) se závodí na parkuru o výškách do 115 cm, v druhé 
polovině na parkuru o výškách do 120 cm (stejná obtížnost pro obě kategorie) 

3. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích získávají jezdci následující počet bodů:  
 

místo

bodů 

 
 

místo

bodů 

 

4. V případě umístění ex equo se body dělí rovným dílem. 

5 .  Po každé ze soutěží bude pořadatelem na závodech na základě výsledků vydána tabulka 
získaných bodů pro jezdce bodujících v této kategorii. 

6. V případě, že jezdec startuje v kvalifikační soutěži na více koních, je mu započítáváno 
pouze nejlepší umístění v této kvalifikační soutěži. 

Finále Junior tour 

1. Ve finále soutěže má právo startovat 

 20 jezdců kategorie „A“ –  junioři do 18 let věku v daném roce Bude-li na posledním 
postupovém místě několik jezdců se stejným počtem získaných bodů, mají právo startovat 
všichni tito jezdci ve finále. Nezúčastní-li se některý jezdec, s právem startovat ve finále 
finálové soutěže, bude nahrazen dalším jezdcem z celkového pořadí jezdců po kvalifikačních 
kolech. 
 

 20 jezdců kategorie „B“ – mladí jezdci do 21 let věku v daném roce, kteří v kvalifikačních 
kolech získali nejvíce bodů. Bude-li na posledním postupovém místě několik jezdců se  
stejným počtem získaných bodů, mají právo startovat všichni tito jezdci ve finále.  
Nezúčastní-li se některý jezdec, s právem startovat ve finále finálové soutěže, bude nahrazen 
dalším jezdcem z celkového pořadí jezdců po kvalifikačních kolech. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



 
 

2. Ve finále může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým bodoval alespoň v jedné z 
kvalifikací. Každý jezdec může ve finále startovat jen v jedné kategorii a maximálně s jedním 
koněm. 

 3. Finále seriálu kategorie „A“  junioři do 18 let v daném roce.  

Parkur st. "L**" (120 cm) jednokolová soutěž s finálem  

Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.N  

Počet dvojic postupujících do finále bude určen po prezentaci.  

  

Finále seriálu kategorie B/ ml. jezdci do 21 let v daném roce  

Parkur st. S* (125 cm) jednokolová soutěž s finálem  

Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.N  

Počet dvojic postupujících do finále bude určen po prezentaci.  
 

 

Pravidla kategorie Amatér tour 

 
1. Soutěž je určena pro jezdce s platnou licencí (přístupná i zahraničním jezdcům) 
2. Soutěže se smí účastnit jezdci, kteří v posledních 2 letech nestartovali v soutěžích s výškou 

překážek 140 cm a vyšších. 
3. Soutěž není přístupná pro jezdce startující v kategorii Junior tour a Gold tour 
4. Kvalifikační kola na výškách do 110 cm, finále do 115 cm 
5. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích získávají jezdci následující počet bodů: 

místo

bodů 

 
 

místo

bodů 

 
6. V případě, že jezdec startuje v kvalifikační soutěži na více koních, je mu započítáváno 
pouze nejlepší umístění v této kvalifikační soutěži. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



 
 

7. V případě umístění ex equo se body dělí rovným dílem. 

  
 

 Finále Amatér tour 

1. Finále určeno pro 20 jezdců, kteří v kvalifikačních kolech získali nejvíce bodů. 

2. Bude-li na posledním postupovém místě několik jezdců se stejným počtem získaných 
bodů, mají právo startovat všichni tito jezdci ve finále. Nezúčastní-li se některý jezdec, 
s právem startovat ve finále finálové soutěže, bude nahrazen dalším jezdcem z 
celkového pořadí jezdců po kvalifikačních kolech. 
 

3. Ve finále může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým bodoval alespoň v  
jedné z kvalifikací. 

4. Finále Amater tour  Parkur st. L* (115 cm) jednokolová soutěž s finálem. 
Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.N 
Počet dvojic postupujících do finále bude určen po prezentaci.  
 

  

Pravidla kategorie Gold tour  
 

1. Soutěž je určena pro jezdce s platnou licencí (přístupná i zahraničním jezdcům) 
2. Jezdci startující v Gold tour, nesmí startovat v kategorii Amatér tour 
3. Soutěží se na parkurech o výšce 130cm. 
4. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích získávají jezdci následující počet 

bodů:  
 

místo

bodů 

 
 

místo

bodů 

5. Po každé ze soutěží bude pořadatelem na závodech na základě výsledků vydána 
tabulka získaných bodů pro jezdce bodujících v této kategorii. 

6. Finále pro 20 jezdců podle počtu bodů získaných v jednotlivých kvalifikačních kolech. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



 
 

7. V případě umístění ex equo se body dělí rovným dílem. 
8. V případě, že jezdec startuje v kvalifikační soutěži na více koních, je mu započítáváno 

pouze nejlepší umístění v této kvalifikační soutěži. 
 

9. Ve finále může jezdec startovat na 2 koních 
 
Finále Gold tour 

              Parkur st. S**" (130 cm) jednokolová soutěž s finále  
              Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.N  
              Počet dvojic postupujících do finále bude určen po prezentaci.  
 

1. Nezúčastní-li se některý jezdec, s právem startovat ve finále finálové soutěže, bude 
nahrazen dalším jezdcem z celkového pořadí jezdců po kvalifikačních kolech. 

 

IV. Organizační zajištění: 
6. Za průběh jednotlivých kol zodpovídá hlavní rozhodčí jednotlivých kvalifikačních 

závodů. 
7. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku a pozvání jezdců do finále zodpovídá 

hlavní pořadatel serialu. 
8. Orgán schvalující seriál je VV ČJF 
9. Rozpisy kvalifikačních kol a finále schvalují orgány dle pravidel České a Polské 

jezdecké federace. 
 

V. Ceny: 
Jednotliví pořadatelé garantují tyto minimální dotace v kvalifikačních kolech 

1. Junior tour –  10 000,- Kč 
2. Amater tour - 10 000,- Kč 
3. Gold tour -  20 000,- Kč 

Ve finále bude rozděleno celkem 80 000,- Kč 
 

1. Junior tour –  20 000,- Kč 
Kat.A – 10 000,- Kč   
Kat.B – 10 000,- Kč   

2. Amater tour - 20 000,- Kč  
3. Gold tour -  40 000,- Kč  

 
VI. Povinosti jednotlivých pořadatelů: 

V rozpise svých závodů konkrétně uvést “MERIDIAN-FACIMIECH TOUR” 
1. U kvalifikačních soutěží uvést „kvalifikace MERIDIAN – FACIMIECH TOUR „ a 

doplnit které kategorie se týká. 
2. Vyvěsit při závodech tabulku s průběžnými výsledky po předchozím kvalifikačním 

kole. 



 
 

3. Propagovat seriál „MERIDIAN – FACIMIECH TOUR“ prostřednictvím hlasatele, 
v oficiálním programu atd. 
 
 
Rozpis zpracovala Hana Poledníková 28.2.2015 
 
 
Schválil VV ČJF Jan Metelka 10.3.2015 
 

 


