SCANIA YOUNGSTER CUP 2011
Série skokových soutěží, které jsou určeny všem jezdcům ve věku do 18 let včetně (tj. max.ročník narození
1992) vlastnících platnou jezdeckou licenci. Soutěže jsou určeny pro podporu a zvýšení motivace cílové
kategorie jezdců nižšího věku. Soutěže kvalifikačního a finálového charakteru se konají na parkurech
obtížnosti stupně ZL a L.

Termíny a pořadatelé:
1. 5.6.2011 Ptýrov
2. 25.-26.6.2011 Most
3. 23.-24.7.2011 Ptýrov
4. 27.8.2011 Opřetice
FINÁLE: 11.9.2011 Ptýrov
Finále:
Jezdci jsou v každé soutěži kvalifikačního kola samostatně vyhodnoceni, a současně získávají body do
celkového hodnocení – žebříčku, na základě kterého bude specifikována účast ve finále.
Finále bude rozdělěno na dvě části, samostatné soutěžě – Malé finále a Velké finále.
Velké finále se bude odehrávat na parkuru obtížnosti L**s finálem pro 10 nejlepších umístěných, a bude
otevřeno pro 20 nejlepších jezdců celkového hodnocení (při rovnosti bodů na 20. pozici pořadí postupují
všichni jezdci stejného bodového zisku, v případě neúčasti některého z kvalifikovaných jezdců automaticky
postupují jezdci z dalších pozic).
Malé finále se pojede na parkuru obtížnosti ZL s finálem pro 1/3 z celkového počtu startujících v této
soutěži, a je otevřeno pro všechny účastníky, kteří bodovali v kvalifikačních kolech a neúčastní se Velkého
finále.
Ve finálových soutěžích se může jezdec účastnit pouze s jedním koněm.
V kvalifikačních kolech jezdec vždy boduje pouze s jedním koněm, a to nejlépe umístěným v každé
jednotlivé soutěži, nezávisle na samostatném hodnocení soutěže.
Systém bodování:
Body se udělují dle celkového pořadí v soutěži v obráceném pořadí – tj.vítěz získává nejvíce bodů adekvátně
k počtu startujících.
V parkuru obtížnosti ZL jsou body počítány 1:1 (vítěz v soutěži o 20 startujících získává 20 bodů), u parkuru
stupně L se ke každému bodovému zisku z klíče pro ZL připočítávají 2 body. V případě, že jeden jezdec má
v soutěži více koní, boduje jen s nejlepším a bodová pozice koní ostatních se adekvátně posune.
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Ceny ve finále:
MALÉ FINÁLE :
Finanční ceny ve výši 10.000 (3.000, 2.000, 1.000, 1.000, 500, 500, 500, 500) + věcné ceny a trofeje
v minimální celkové výši 10.000
VELKÉ FINÁLE:
Pro první tři umístěné účast na skokovém soustředění s renomovaným trenérem p. Heinrichem Wilhelm
Johannsmannem, dále pak finanční ceny na 4.-8.místě v hodnotě 5.000 (2.000, 1.000,1.000,500,500) +
věcné ceny a trofeje v celkové výši 15.000
Startovné ve finále je jednotné 300,-Kč pro startující dvojici.

