
                                                                                     
 

MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ  
 
Jedná se o zcela nový projekt v naší historii. Čtyřdenní jezdecké klání mladých koní v 
 kategorií 4-letí až 8-letí koně (hřebci,klisny a valaši) se dvěma kvalifikačními koly ve čtvrtek a 
v pátek, sobota poslední šance pro nekvalifikované koně do nedělního finále.  Tento 
šampionát by měl napodobovat úspěšné modely takových závodů, které známe v Západní 
Evropě. Rádi bychom, kdyby tato soutěž našla v této formě široké pochopení u jezdců, 
chovatelů a diváků . 
 
 Program 

 
Čtvrtek   
  
1. soutěž: první kvalifikace do 105 cm pro 4-leté hřebce, klisny a valachy.  
2. soutěž: první kvalifikace do 115 cm pro 5-ti leté hřebce, klisny a valachy.  
3. soutěž: první kvalifikace do 120 cm pro 6- ti leté hřebce, klisny a valachy.  
4. soutěž: první kvalifikace do 125 cm pro 7 a 8-mi leté hřebce, klisny a valachy.  
 
Pátek 
 
5. soutěž: druhá kvalifikace do 105 cm pro 4-leté hřebce, klisny a valachy.  
6. soutěž: druhá kvalifikace do 115 cm pro 5-ti leté hřebce, klisny a valachy.  
7. soutěž: druhá kvalifikace do 125 cm pro 6- ti leté hřebce, klisny a valachy.  
8. soutěž: druhá kvalifikace do 130 cm pro 7 a 8-mi leté hřebce, klisny a valachy.  
 
Sobota 
 
9.soutěž: poslední šance handicap pro 4-leté hřebce, klisny a valachy soutěž do 110cm 
                                                               pro 5-ti leté hřebce, klisny a valachy soutěž do 115cm 
Hodnocení PJS čl. 238.2.2 na 1 rozeskakování  
 
10.soutěž: poslední šance handicap pro 6-leté hřebce, klisny a valachy soutěž do 120cm 
                                                                 pro 7 a 8 -mi leté hřebce, klisny a valachy soutěž do 125cm 
Hodnocení PJS čl. 238.2.2 na 1 rozeskakování 
  
Doprovodný program 
 
Neděle 
 
11. soutěž: finále ZL pro  4-leté hřebce, klisny a valachy  
Hodnocení PJS čl. 238.2.2 na 1 rozeskakování 
 
12. soutěž: finále L**pro  5-ti leté hřebce, klisny a valachy  
Hodnocení PJS čl. 238.2.2 na 1 rozeskakování 
 13. soutěž: finále S**pro  6- ti leté hřebce, klisny a valachy  



Hodnocení PJS čl. 238.2.2 na 1 rozeskakování 
 
14. soutěž: finále do 135 cm pro 7 a 8 -mi leté hřebce, klisny a valachy  
Hodnocení PJS čl. 238.2.2 na 1 rozeskakování 
 
 

Hodnocení kvalifikací: 
 
Kategorie 4-letých 
Do finále se kvalifikuje 30 koní dle počtu bodů získaných 
v jednotlivých kvalifikačních kolech. V případě rovnosti získaných 
bodů na posledním postupovém místě postupují všichni se stejným 
počtem bodů.  
 
Kategorie 5-letých 
Do finále se kvalifikuje 30 koní dle počtu bodů získaných 
v jednotlivých kvalifikačních kolech. V případě rovnosti získaných 
bodů na posledním postupovém místě postupují všichni se stejným 
počtem bodů.  
 
Kategorie 6-letých 
Do finále se kvalifikuje 30 koní dle počtu bodů získaných 
v jednotlivých kvalifikačních kolech. V případě rovnosti získaných 
bodů na posledním postupovém místě postupují všichni se stejným 
počtem bodů.  
 
Kategorie 7 a 8-letých 
Do finále se kvalifikuje 25 koní dle počtu bodů získaných 
v jednotlivých kvalifikačních kolech. V případě rovnosti získaných 
bodů na posledním postupovém místě postupují všichni se stejným 
počtem bodů.  
 
Koně budou získávat následující počty bodů: 
 
Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci následující počet bodů:  
Vítězná dvojice v každé kvalifikaci získá 80 bodů, druhý umístěný jezdec 79 bodů, třetí 78 bodů atd. 
Osmdesátá dvojice a všichni ostatní, kteří dokončili parkur, získají 1 bod. V případě umístění ex 
equo se body dělí rovným dílem. 
 
 
 
 
 


