
SEVEROČESKÝ VYTRVALOSTNÍ POHÁR 2012 
OTEVŘENÝ SERIÁL ZÁVODŮ 

 
VYHLAŠOVATEL: Stáj Britano – ME 0196 
 
MÍSTA KONÁNÍ A TERMÍNY:  
 
ME0196 – Osada Ježkův Mlýn Hoštka-Britano 23-24. března 2012 
ME0088 – Slavošov     4-5. května 2012 
ME0018 - JS Vrchovany-Obrok    17-18. srpen 2012 
 
 
SČVP JE VYPSÁN V TĚCHTO „km“ KATEGORIÍCH : 
 

• hobby cup:  80 km -159 km v dokončených soutěžích 
o vypsáno pro soutěže Z a bez omezení, soutěž S max. 1x 

• amater cup: 160 km - 219 km v dokončených soutěžích 
o vypsáno pro soutěže Z, L, S bez omezení, soutěž ST max.1x 

• profi cup:  220 km – 340 km v dokončených soutěžích 
o vypsáno pro všechny soutěže bez omezení 

 
Počet ujetých km, se započítává jezdecké dvojici, za každou řádně dokončenou 
soutěž. 
Dvojice, která dokončí více km než je maximální limit v nižší kategorii, bude 
automaticky převedena do kategorie vyšší. 
 
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH: 
SČVP se mohou zúčastnit jezdci a koně registrovaní v ČJF, o.s. a v jiných národních 
federacích. 
Jejich účast a počet startů se řídí platnými pravidly ČJF o.s.. 
 
PŘIHLÁŠKY DO SČVP: 
Do SČVP není potřeba se přihlašovat - každá jezdecká dvojice, která se zúčastní 
závodů, bude automaticky zařazena do pohárové soutěže. 
 
ROZPISY NA JEDNOTLIVÉ ZÁVODY SČVP: 
Schválené rozpisy na jednotlivé závody SČVP najdete na www.vytrvalost.com 
a dále na www stránkách pořadatelů závodů: 
 
ME0196 – Britano-Hoštka: www.kasbej.websnadno.cz 
ME0088 – Slavošov: http://www.lspoty.ic.cz 
ME0018 – JS Vrchovany - Obrok: www.vrchovany.cz 
 
Jednotlivé závody seriálu jsou pořádány dle Pravidel ČJF o.s.. 
Každé kolo SČVP je současně samostatným otevřeným vytrvalostním závodem. 
Start na jednotlivých závodech je možný na základě přihlášky u pořadatele každého 
jednotlivého závodu. 
 
Finanční a věcné ceny na jednotlivých závodech: 
 



Ceny na jednotlivých závodech budou rozděleny a vyplaceny v souladu se 
schváleným rozpisem každého jednotlivého závodu a Pravidly ČJF o.s.. 
 
ŽEBŘÍČEK SČVP: 
Vyhlašovatel bude po každém závodu sestavovat žebříček SČVP, a to ve všech 
kategoriích 
zvlášť. 
Žebříček SČVP bude vyvěšen na webových stránkách www.kasbej.websnadno.cz. 
 
VYHODNOCENÍ VÍTĚZŮ SERIÁLU SČVP: 
 
Vítězem SČVP v každé kategorii se stane dvojice, která v dané „km“ kategorii získá 
nejvíce bodů podle vzorečku: 
 
počet km x koeficient obtížnosti + počet soutěžících dvojic - umístění + (10b za 
CK) 
. 
Na 2. a 3. místě se umístí dvojice s druhým a třetím nejvyšším počtem bodů. 
V případě rovnosti bodů podle výše uvedeného vzorce rozhoduje o umístění součet 
časů jezdeckou dvojicí absolvovaných soutěží. 
 
V každé kategorii budou vyhlášeny 3 nejlepší jezdecké dvojice + nejlepší 
severočeská dvojice. 
. 
Žebříček vítězů SČVP bude vyvěšen na webových stránkách Severočeské oblasti 
ČJF: www.cjfsever.cz a webových stránkách: www.kasbej.websnadno.cz. 
 
Finanční a věcné ceny pro vítěze SČVP: 
 
Mezi vítěze seriálu závodů SČVP v jednotlivých kategoriích budou rozděleny finanční 
i věcné ceny(sponzoři v jednání-info bude doplněno ).Odměněni budou vždy 3 
nejlépe umístěné dvojice v každé kategorii. 
 
 
ROZPISY JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ dle PJS. 
Kontakt na e-mail: l.tydrychova@seznam.cz 
 
Kontaktní telefon: 773509533 
 
ZA VYHLAŠOVATELE SČVP: Lada Tydrychová – vyhlašovatel seriálu SČVP 
                                                 Tomáš Tydrych - tajemník seriálu SČSP 
 
 
 
 
Schválil 20.2.2012     
 
        Antonín Terber 
 


