
Pravidla soutěže o účast v soutěži CSI1* nebo CSI2*  

při Global Champions Tour 2018 

 

Soutěže se mohou zúčastnit čeští jezdci, kteří v roce 2018 dosáhnou věku 25 let a mladší. 

Jezdci sbírají body v celkem devíti určených soutěžích úrovně 140 a 145 cm v roce 2017. 

Body se připisují jezdci, bez ohledu na tom, s jakým koněm startuje. 

V případě, že jezdec startuje ve stejné soutěži na více koních, počítá se pouze nejlepší výsledek. 

Po skončení soutěže bude vyhlášen nejlepší jezdec, kterému společnost Czech Equestrian Team a.s. 
uhradí vstupní poplatky a dopravu na závodech CSI1* nebo CSI2* na jednom z kol Global Champions 
Tour 2018. Konkrétní závod bude určen společností Czech Equestrian Team po zveřejnění kalendáře 
GCT 2018 a po dohodě s konkrétním pořadatelem. 

Pokud by jezdec neměl zájem se zúčastnit nebo by cenu v určeném termínu odmítl, nastupuje na jeho 
místo druhý v pořadí soutěže. 

 

Bodovanými koly jsou: 

 

CSI3*-W Olomouc  

22. – 24. 6. 2017 

Soutěž č. 16 CSI U25 EY Cup 135 - 140 cm - soutěž pro jezdce do 25 let 

Soutěž č. 17 CSI U25 EY Cup 140 cm - soutěž pro jezdce do 25 let 

Soutěž č. 18 CSI U25 EY Cup 145 cm - soutěž pro jezdce do 25 let 

Při tomto kole se v jednotlivých soutěžích pro účely bodování vezme v potaz pořadí pouze českých 
jezdců a body budou přiděleny podle takto sestavené výsledkové listiny. 

 

Czech Equestrian Masters Martinice 

7. – 10. 9. 2017 

Konkrétní soutěže budou určeny. V případě, že se jedná o soutěž bez omezení věku, pro účely 
bodování se vezme v potaz pořadí pouze českých jezdců, kteří v roce 2018 dosáhnou věku 25 let a 
mladších, a body budou přiděleny podle takto sestavené výsledkové listiny. 

 

Grand Prix Jana Kut ěje 

6. – 8. 10. 2017 

Konkrétní soutěže budou určeny. V případě, že se jedná o soutěž bez omezení věku, pro účely 
bodování se vezme v potaz pořadí pouze českých jezdců, kteří v roce 2018 dosáhnou věku 25 let a 
mladších, a body budou přiděleny podle takto sestavené výsledkové listiny. 



Body budou jezdcům připisovány takto: 

 

Soutěže 140 cm 

• 1. místo: 25 bodů 

• 2. místo: 18 bodů 

• 3. místo: 15 bodů 

• 4. místo: 12 bodů 

• 5. místo: 10 bodů 

• 6. místo: 8 bodů 

• 7. místo: 6 bodů 

• 8. místo: 4 body 

• 9. místo: 2 body 

• 10. místo: 1 bod 
 

Soutěže 145 cm 

• 1. místo: 30 bodů 

• 2. místo: 23 bodů 

• 3. místo: 20 bodů 

• 4. místo: 17 bodů 

• 5. místo: 15 bodů 

• 6. místo: 13 bodů 

• 7. místo: 11 bodů 

• 8. místo: 9 bodů 

• 9. místo: 7 bodů 

• 10. místo: 6 bodů 
 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí vyšší počet prvních míst v jednotlivých 
bodovaných soutěžích, pokud by byl stejný, tak následně vyšší počet druhých míst, atd. Společnost 
Czech Equestrian Team si vyhrazuje právo jednostranně upravit pravidla soutěže nebo soutěž zrušit, 
pokud si to vyžádá změna okolností, např. bude některá soutěž zrušena, nebo se změní pravidla okruhu 
GCT.  

 


