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Pravidla - “velká túra” 
• Celkem bude 5 soutěžních kol,  v areálu Země koní, z.s. v Praze na statku Chaby 

• V průběhu seriálu se bude obtížnost v rámci dané úrovně postupně zvyšovat, cílem je připravit jezdce z 

Malé túry na možnost startovat v dalším roce v tůře Velké a jezdce z túry velké připravit na start na 

oficiálních závodech. Jezdce a jejich trenéry by to mělo motivovat k systematické práci v průběhu celé 

jezdecké sezóny.  

• Lehčí soutěže –  začínají na výšce do 60 cm a končí soutěží s výškou do 90 cm. 
• Těžší soutěže –  začínají na výšce do 70 cm a končí soutěží s výškou do 100cm. 
• Zúčastnit se mohou všichni jezdci bez jezdecké licence, držitelé licencí pouze s dosaženou výkonností ZL 

v loňském roce, případně jedoucí na koni bez sportovní licence či startujícím teprve prvním rokem.  
• Jezdec, přihlášený do velké túry se již nesmí přihlásit do malé túry a naopak. Může samozřejmě jet i 

soutěže malé túry, ale už jenom jako otevřené soutěže mimo seriál. 
• Jezdci mohou jet na více koních, do bodování poháru se započítává vždy nejlepší výsledek daného dne. 

• Poslední soutěž může jezdec jet pouze na koni, se kterým již v seriálu alespoň jednou startoval. 

• Vítězem seriálu se stává jezdec, který získá celkově nejvíce bodů.  
• Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci následující počet bodů: 

 

Pořadí : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20-XX 

Lehčí 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Těžší 30 27 24 21 18 17 16 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 

 

 Body v jednotlivých soutěžích jsou přidělovány dle umístění v rámci účastníků  seriálu, tzn. že pokud na 
prvních třech místech budou jezdci, kteří se seriálu neúčastní, účastníkovi  seriálu, který skončí na 
čtvrtém místě v otevřené soutěži se bude započítávat počet bodů za první místo v seriálu. 

 Body udělené za dosažená umístění  se sčítají, průběžné pořadí závodníků bude k dispozici na webových 
stránkách seriálu.  

 Vynechaný závod je jako nula. 

 O celkovém umístění rozhoduje součet bodů po posledním kole. Při rovnosti bodů se pořadí určí podle 
výsledků posledního kola. 

 Vítězové budou vyhlášeni v rámci posledního závodu, tedy 22. září 2018. 

 Vítěz a ostatní umístění v seriálu – žebříčku, kteří nebudou přítomni na vyhlašování při posledním 
kole, ztrácí nárok na svoji výhru ! (nemusí startovat v posledním kole, ale v případě např. nemoci musí 
mít při závěrečném dekorování alespoň svého zástupce). 
 

 


