NYNA HR EQUISTYLE CUP 2013
Pravidlá
NYNA HR EQUISTYLE CUP
v parkúrovom skákaní.

Čl.1
Základné ustanovenia.
1. NYNA HR EQUISTYLE CUP (ďalej len „NEC“) je viackolová súťaž jazdeckých dvojíc (jazdec a
kôň) v parkúrovom skákaní konajúca sa v príslušnom kalendárnom roku na území organizačne
spadajúcom do pôsobnosti Stredoslovenskej oblastnej organizačnej zložky Slovenskej jazdeckej
federácie v Slovenskej republike prípadne po dohode usporiadateľov NEC s príslušnou organizáciou
okolitých štátov na ich území.
2. Usporiadateľmi NEC sú:
a) p. Janka Miková, NYNA HR jazdecké potreby Banská Bystrica
b) p. Matuláni Štefan, Villa BetulaKlub Liptovská Sielnica
c) p. Sedmák Ladislav, Equestrian Challenge Rimavská Sobota
3. NEC je vyhodnocovaný v dvoch vekových kategóriách jazdcov:
a) juniori od 14 do 18 rokov,
b) mladí jazdci od 19 rokov do 21 rokov.
Pre určenie, do ktorej kategórie jazdec (súťažiaci) vekom patrí, je rozhodujúci rok jeho narodenia,
nie deň narodenia, t.j., v kalendárnom roku, v ktorom jazdec dosiahne niektorú z vyššie uvedených
vekových hraníc, patrí do vekovej kategórie, v ktorej je táto veková hranica vyššie uvedená.
Je možné aby jazdec nastúpil vo vyššej vekovej kategórii , ale musí sa sám prihlásiť s tým , že
jeho možnosť vrátiť sa do nižšej kategórie však už nie je možná .
Opačný prípad, štartu staršieho jazdca v nižšej vekovej kategórii nie je možný.
.
4. Ako súťažiaci v NEC sa môžu zúčastniť len jazdci s platnou jazdeckou licenciou:
a) ktorí sú členmi SJFSSO,
b) ostatní, ktorí splnia podmienky uvedené v čl.1 ods.5 písm. b) týchto pravidiel.
5. a) Jazdec, ktorý je členom SJFSSO zaplatí zápisné pred prvým štartom v NEC za dvojicu jazdec
– kôň vo výške 10 EUR.
Pri jeho účasti v súťažiach, ktoré sú súčasne aj kvalifikačnými kolami NEC, je automaticky
vyhodnocovaný ako súťažiaci v NEC, ak nepožiada usporiadateľov NEC, aby ho v NEC
nevyhodnocovali.
b) Jazdec, ktorý nie je členom SJFSSO a chce sa zúčastniť ako súťažiaci v NEC, je
povinný zaplatiť usporiadateľom NEC jednorazové zápisné vo výške 20 € za každého koňa, s
ktorým sa chce ako jazdecká dvojica zúčastniť NEC. Jazdec je povinný toto zápisné zaplatiť
pred prvým štartom danej jazdeckej dvojice v NEC. Výsledky dosiahnuté jazdeckou dvojicou v
súťažiach, ktoré boli súčasne aj kvalifikačnými kolami NEC, pred zaplatením vyššie uvedeného
zápisného, sa do NEC nezarátajú.

6. O usporiadaní NEC v danom kalendárnom roku usporiadatelia NEC uzatvoria spravidla do 31.
marca v danom kalendárnom roku písomnú dohodu, v ktorej budú vyšpecifikované všetky potrebné
náležitosti týkajúce sa zabezpečenia NEC (najmä miesta a dátumu usporiadania kvalifikačných kôl a
finále, finančné a materiálne zabezpečenie).

Čl.2
Kvalifikácia.

1. V každej vekovej kategórie NEC sa uskutoční 8 kvalifikačných kôl.
2. Na základe dohody s usporiadateľmi NEC sa na usporiadaní jednotlivých kvalifikačných kôl NEC
podieľa tzv. spoluusporiadateľ. Spoluusporiadateľom je jazdecký subjekt pôsobiaci spravidla v mieste
usporiadania daného kvalifikačného kola NEC.
3. Spoluusporiadatelia jednotlivých kvalifikačných kôl NEC v rámci daných parkúrových pretekov vypíšu
po dohode s usporiadateľmi NEC kvalifikačné súťaže pre každú vekovú kategóriu.

4. Kvalifikačné súťaže môžu byť súčasne súťažami otvorenými v rámci pravidiel príslušnej jazdeckej
federácie aj pre súťažiace dvojice nezúčastňujúce sa NEC.
5. Pre súťažiace dvojice v NEC platia v kvalifikačných kolách NEC také isté podmienky a pravidlá aké sú
na daných parkúrových pretekoch spoluusporiadateľom určené pre všetkých účastníkov v danej súťaži,
t.j., aj pre súťažiace dvojice nezúčastňujúce sa NEC.
6. Súťažiaci v NEC sa v kvalifikačných kolách nemôžu u spoluusporiadateľov dožadovať účasti len v NEC
bez toho, aby splnili všetky podmienky a pravidlá určené spoluusporiadateľom pre danú súťaž ako
otvorenú.
7. Každé kvalifikačné kolo bude pozostávať z dvoch súťaží vyhodnocovaných podľa stupnice A:
a) v kategórii juniori s výškou prekážok 110 až do130 cm,
b) v kategórii mladí jazdci s výškou prekážok 120 až do 140 cm,

8. Do vyhodnotenia poradia v kvalifikácii NEC sa započítajú všetky výsledky každej jazdeckej dvojice
spĺňajúcej podmienky pre účasť v NEC dosiahnuté v kvalifikačných súťažiach.
9. Konečné poradie jazdeckých dvojíc v kvalifikácii NEC v jednotlivých vekových kategóriách sa určí
podľa celkového počtu získaných bodov pridelených im podľa nasledujúcich tabuliek v jednotlivých
kvalifikačných súťažiach:
a) v ktorých sú chyby penalizované trestnými bodmi
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Čl.3
Finále.

1. Finále NEC sa bude konať na území SJFSSO, vždy vo všetkých vekových kategóriách na jednom
mieste a v jednom čase, t.j. v rámci jedných parkúrových pretekov.
2. Finále NEC v každej vekovej kategórii bude pozostávať z dvoch súťaží:
a) v kategórii juniori s výškou prekážok do 130 cm, čl.238.2.2
b) v kategórii mladí jazdci s výškou prekážok do 140 cm, čl. 238.2.2

3. Finálové súťaže budú súťažami uzatvorenými t.j., zúčastniť sa ich môžu len jazdecké dvojice, ktoré
sa v zmysle týchto pravidiel kvalifikovali do finálovej súťaže účasťou v minimálne 5 kolách NEC,

alebo dosiahli bodovú hranicu 75 bodov a viac.
4. Jeden jazdec sa môže finále NEC zúčastniť najviac s jedným koňom. V prípade ak je medzi
dvojicami z kvalifikácie, spĺňajúcimi podmienky pre účasť vo finále, umiestnený jazdec má viac
koní , tento jazdec sa môže rozhodnúť, s ktorým koňom sa finále zúčastní.
5. Finálové súťaže budú vyhodnocované podľa stupnice A čl. 238.2.2 skokových pravidiel FEI
(Súťaže, v ktorých o poradí rozhoduje aj čas. V prípade rovnakého počtu trestných bodov na
prvom mieste sa koná jedno rozoskakovanie, v ktorom pri rovnosti trestných bodov rozhoduje čas.
Ďalší jazdci sa umiestnia podľa trestných bodov a času dosiahnutého v základnom parkúre).
6. Jazdecké dvojice, ktoré sa zúčastnia finále, z kvalifikácie postupujú do finále s bodmi získanými v
kvalifikácii podľa uvedeného v čl.2 ods.9 týchto pravidiel.
7. Vo finálovom kole získavajú zúčastnené dvojice body za umiestnenie nasledovne:
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8. Víťaznou dvojicou NEC v danej vekovej kategórii sa stáva tá dvojica, ktorá získa najvyšší počet
bodov určený ako súčet bodov, s ktorými postúpila dvojica do finále z kvalifikácie (čl.2 ods.9)
a bodov, ktoré získala vo finálovom kole (čl.3 ods.7). Umiestnení na ďalších miestach sa
určia obdobne ako víťaz t.j., podľa počtu získaných bodov v kvalifikácii a vo finálovom kole.

Čl.4
Ceny.

1. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia dlhodobej súťaže.
2. V kvalifikačných kolách NEC a tiež vo finálnom kole NEC budú oceňovaní stužkou prví šiesti
umiestnení pretekári v každej vekovej kategórii.
a) Prví traja umiestnení v NEC v každej vekovej kategórii obdržia poháre.
b) Prví šiesti umiestnení v NEC v každej vekovej kategórii obdržia vecné ceny podľa
bodu a) a b) uvedeného v ods.3 tohto článku.
c) Víťaz v každej vekovej kategórii obdrží deku pre koňa.

3. Víťaz NEC a ďalší piati umiestnení obdržia tieto vecné ceny:
a) v kategórii mladí jazdci vecné ceny v hodnote najmenej 2500 €
z toho za 1. miesto 40%
t.j. 1000 EURO
za 2. miesto 18%
t.j. 450 EURO
za 3. miesto 15%
t.j. 375 EURO
za 4. miesto 12%
t.j. 300 EURO
za 5. miesto 9%
t.j. 225 EURO
za 6. miesto 6%
t.j. 150 EURO
b) v kategórii juniori vecné ceny v hodnote najmenej 2500 €
z toho za 1. miesto 40%
t.j. 1000 EURO
za 2. miesto 18%
t.j. 450 EURO
za 3. miesto 15%
t.j. 375 EURO
za 4. miesto 12%
t.j. 300 EURO
za 5. miesto 9%
t.j. 225 EURO
za 6. miesto 6%
t.j. 150 EURO
4. Finančné prostriedky na ceny, poháre, diplomy a stužky pre víťazov a umiestnených v NEC
zabezpečia v danom kalendárnom roku usporiadatelia NEC spravidla spoločne a to:
p. Janka Miková, NYNA HR jazdecké potreby Banská Bystrica
vo výške min 2500 EURO,
p. Matuláni Štefan, Villa Betula Klub Liptovská Sielnica
vo výške min 1500 EURO,
p. Sedmák Ladislav, Equestrian Challenge Rimavská Sobota
vo výške min 1000 EURO.
5. Ďalšie finančné náklady neuvedené v ods.4 tohto článku, súvisiace napríklad s usporiadaním finále
NEC alebo jednotlivých kvalifikačných kôl NEC, zabezpečia spravidla usporiadatelia NEC po
vlastnej vzájomnej dohode.

Čl.5
Termíny a miesta .
Kvalifikačné kolá a finálové kolo sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch a miestach:
Účastnící si môžu vybrať počas kvalifikačných kôl (1.-5) štart v jednotlivej súťaži z dvoch daných ,
v určitý pretekový deň a bude sa im započítava vždy dosiahnutý výsledok z vyššej súťaže, ak dané
kolo nedokončia, započítava sa im bodová hodnota z absolvovaného nižšieho kola.

27.-28.04.2013

Liptovská Sielnica

18.05.2013
15.-16.06.2013

Somoskıújfalu, Maďarsko
Liptovská Sielnica

24.08.2013
01.09.2013
14.09.2013

Závada
Liptovská Sielnica
Rimavská Sobota

22.-23.09.2013

Liptovská Sielnica

1 kolo
2 kolo
3 kolo
4 kolo
5 kolo
6 kolo
7 kolo
8 kolo
FINÁLE

juniori
ZL / L
ZL / L
ZL / L
ZL / L
ZL / L
L
L
L

mladí jazdci
L/S
L/S
L / LS
L/S
L/S
S
S
S

1.kolo L
2.kolo S*

1.kolo S
2.kolo ST*

Čl.6
Všeobecné ustanovenia.
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každý z usporiadateľov obdrží po
jednom exemplári a bude zverejnená na webových stránkach www.nynahr.sk a www.ssosjf.wbl.sk

2. Akékoľvek zmeny v NYNA HR EQUISTYLE CUPe sú možné len po vzájomnej dohode
usporiadateľov v písomnej podobe formou dodatku k tejto zmluve a budú zverejnené na
uvedených webových stránkach.

V Banskej Bystrici, dňa 29.03.2013

................................................................
p. Miková Janka
NYNA HR EQUISTYLE CUP

................................................................
p. Matuláni Štefan
Villa Betula Liptovská Sielnica

................................................................
p. Sedmák Ladislav
Equestrian Challenge Rimavská Sobota

