
   
 

   

PONY-GAMES CUP (PGC)  

2016 

• seriál 10 závodů + finále 

� do finále postupuje 10 nejúspěšnějších týmů z úrovně 2 a 10 nejúspěšnějších 

týmů z úrovně 1  

� bodové hodnocení:  

1. místo – 5 bodů 

2. místo – 4 body 

3. místo – 3 body 

4. místo – 2 body 

5. místo – 1 bod 

� započítává se 6 nejlepších výsledků týmu  

• termíny: 

20.3. Lysá n.L.  

9.4. Brno 

1.5. Královický dvůr 

15.5. Tachov 

12.6. Martinice 

19.6. Trojanovice 

2.7. Kobeřice  

6.8. Olomouc 

20.8. Pardubice 

24.9. Mělník 

29. – 30. 10. Zduchovice (finále) 

 

• tým se může přihlásit do seriálu kdykoli, 

 podmínky: 

� tým tvoří minimálně 4 jezdci a 4 poníci, maximálně jich může být přihlášeno 

po 8. Mohou se libovolně střídat závod od závodu, ale do jednoho turnaje 

může nastoupit pouze čtyř- až pětičlenný tým, jehož složení se v průběhu hry 

nesmí měnit (jezdci na ponících se mohou v rámci týmu střídat – viz pravidla 

pg)  

� tým musí representovat jeden nebo více subjektů ČJF a všichni jezdci musí být 

členy ČJF – tzn. vlastnit alespoň členskou kartu (minimální věk účastníků je 

6let) 

� poník musí být min. 4letý a splňovat veterinární podmínky pro přesun platné 

pro rok 2016 

  



   
 

   

• PGC bude rozdělen do dvou kategorií: 

� nižší kategorie – do 12 let, hry z úrovně 2 

� vyšší kategorie – do 18 let, hry z úrovně 1 

 

• všechny turnaje se řídí pravidly pony-games 

 

• startovné (za tým): 500 Kč 

 

• v rámci seriálu (do konce července!) bude možno se přihlásit do „výběru 

representace“, tzn. bude vybráno pět dětí (+jeden náhradník), které se budou moci 

zúčastnit závodu ( v kategorii do 14 let) při Concours international de Pony Mounted 

Games au Pôle Hippique de Saint-Lô (10.-11.9. 2016) ve Francii. Podmínkou zařazení 

do výběru bude absolvování min. 4 seriálových turnajů, velmi dobrá znalost obecných 

pravidel pg i jednotlivých her (včetně úrovně Elita), velmi dobře zvládnuté po 

technické stránce hry z úrovně 1 a minimálně dobře zvládnuté hry z úrovně Elita. 

Konečný výběr účastníků bude proveden ve spolupráci s pony-games rozhodčími 

z Francouzské jezdecké federace. 

 

 

Pořadatel turnaje musí zajistit: 

• PROSTOR 

Musí být celý uzavřený a co nejvíce rovný. Minimální rozměr je 65 x 25 m (3 dráhy). 

Rozmístění drah a materiálu – viz plánek níže. Maximální počet drah vedle sebe je 

osm.  

Herní plochu je možno přizpůsobit prostoru, který máme k dispozici, s přihlédnutím 

k úrovni her. Jsou-li řady tyček 7 až 10m od sebe, je možno vyznačit na zemi dráhy (4 

až 5m od tyček).  

Tyčky se rozmísťují 7 až 9m od sebe podle velikosti terénu. 

 

Je možno na zemi udělat značky pro snadnější umístění materiálu. 

Plocha pro opracování musí být zcela uzavřená a nesmí na ní být umístěn žádný 

materiál. Může být povoleno opracování na závodní ploše. 

 

Každý tým si přiveze vlastní materiál odpovídající oficiálním normám (není-li 

pořadatelem určeno jinak). 

Vybavení všech drah musí být identické. Za dobrý stav materiálu zodpovídá šéf dráhy. 

 

 



   
 

   

• OZVUČENÍ  

Přenosný mikrofon pro speakera (pokud tento není, tak jeho role se ujímá hlavní 

sudí) a hudební doprovod 

 

• SUDÍ  
 

� 2 proškolení sudí: hlavní sudí (A. Mašková) a komisař na opracovišti  

� min. 2 dojezdoví a 4 čároví sudí 

� šéf dráhy (zodpovídá za dobrý stav materiálu a jeho správné rozmístění) 

Každý tým si přiveze minimálně 1 dráhového sudího (proškoleného) a minimálně 1 

člena technického personálu (min. 12letý). 

• VĚCNÉ CENY PRO VÍTĚZE A UMÍSTĚNÉ 

 

• ZDRAVOTNÍ SLUŽBA (přítomna po celou dobu turnaje) – zdravotní službu 
(lékaře, nebo osobu způsobilou k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dozoru, dle §18 zak.96/2004 Sb., registrovanou v oboru zdravotnický 
záchranář, či všeobecná sestra dle § 5 zak.č.96/2004 Sb. se specializaci na 
intenzivní péči [SIP – sestra pro intenzivní péči, ARIP – anestezie, resuscitace a 
intenzívní péče]); tato osoba musí mít sebou odpovídající vybavení pro výkon 
svého povolání a pořadatel ji musí poskytnout prostory vhodné pro poskytování 
zdravotních služeb (např. Ošetřovnu), a veterinární službu dle podmínek SVS  

 

 

 



   
 

   

 

 

plán dráhy v prostoru 110x100m ( = maximální rozměr hřiště) 

 

 

 
 

 

Zodpovědná osoba:  

Mgr. Alžběta Mašková  

tel. 721 575577     

Počet drah 

Středová čára 

Čára od čekárny 

Čára od čekárny 

Zadní čára 

Startovní čára 

“ZONA PŘEDÁNÍ“ 

“ZONA PŘEDÁNÍ“ 

“ČEKÁRNA“ 

“ČEKÁRNA“ 


