I.

1.

Donau Bohemia Trophy 2013 je pod záštitou a kontrolou jazdeckých federácií štyroch zúčastnených krajín (Rakúsko,
Maďarsko, Slovensko a Česká republika) a bude sa konať podľa pravidiel FEI, avšak používanie bičíka je povolené.

2.

Donau Bohemia Trophy bude mať tri kvalifikačné etapy a finále.

3.

Donau Bohemia Trophy sa môžu zúčastniť jazdci so slovenským, maďarským, českým a rakúskym štátnym občianstvom
a platnou licenciou. (Občianstvo a licencia môžu byť odlišné, napr. rakúska licencia a české občianstvo).

4.

Miesta konania
Krajina

Dátum /

Miesto konania

Uzávierka

1.Kvalif.

Slovensko

10.-12. máj 2013

Pezinok

26. apríla 2013

2.Kvalif.

Rakúsko

12.-14. júl

Wiener Neudorf

3.Kvalif.

Maďarsko

2.-4. august

Balatonvilágos

Finále

Česká rep.

23.-25. august

Brno

Namiesto zrušených pretekov nebude žiaden náhradný termín.
5.

Súťaže sa budú konať na 4 stupňoch obtiažnosti: A(Z) /L/ M(S) / S(T)

6.

Úlohy:

FEI úlohy (najnovšia verzia) podľa aktuálnych pravidiel FEI. Rozhodcovské listiny v Angličtine. Úlohy sú vo

všetkých etapách tie isté. Každý usporiadateľ môže popri Donau Bohemia Trophy vypísať aj národné súťaže. Tieto úlohy
treba včas, po schválení rozpisu, uverejniť. Rozhodcovské listiny týchto súťaží sú v jazyku daného usporiadateľa súťaže,
rozhodujú sa a vyhodnocujú podľa národných pravidiel.

7.

Všetky súťaže Donau Bohemia Trophy sa môžu jazdiť tak na koňoch ako aj poníkoch a môžu byť vypísané aj ako
otvorené súťaže. Pravidlá Donau Bohemia Trophy platia aj pre otvorené súťaže. Vek koní musí zodpovedať pravidlám
FEI.

8.

Štartovné poplatky, poplatky za prihlášky a ustajnenie budú zodpovedať pravidlám usporiadajúcej krajiny.

9

Za účasť v Donau Bohemia Trophy sú nasledujüce poplatky. Každý jazdec/jazdkyňa, ktorý/á sa chce zúčastniť DBT, to
musí oznámiť a zaplatiť v kancelárii pretekov v piatok večer pred prvým štarom v tejto sérii, t.j. v Pezinku alebo najneskôr
vo Wiener Neudorfe.
Kategória začiatočníkov: 25.- eúr
A (Z) – L : 35.- eúr
M (S) : 45.- eúr
S (T) : 60.- eúr

10.

Každá krajina musí určiť vedúceho ekipy (jazdec alebo tréner, ale nie rozhodca), ktorý osobne alebo jeho zástupca bude
prítomný pri losovaní. Takisto musí podľa pravidiel FEI byť prítomný jeden rozhodca a jeden jazdec.
Prihlášky koní sú cez organizácie Donau Bohemia Trophy

a národné federácie, teda nie cez FEI a to priamo u

usporiadateľa.

11.

Organizácia. Voči národným federáciam preberajú zodpovednosť za organizáciu za Rakúsko pani Victoire Mandl; za
Slovensko Dr. Ilja Vietor; za Maďarsko pani Zsofia Dallos; za českú republiku Mgr. Lenka Sekaninová. Títo musia pre každú
etapu určiť vedúceho ekipy. Vedúci ekipy zodpovedá za správnosť licencií a oprávnenosť štartov jednotlivých koní.
Vo všeobecnosti platí: predbežné prihlášky musí usporiadateľ obdržať najneskôr 3 týždne a záväzné, definitívne
prihlášky najneskôr dva týždne pred pretekmi. Za prihlášky sú zodpovedné národné federácie. Odhlášky po termíne
konečnej uzávierke sú možné iba podľa pravidiel FEI.

12.

Rozhodcovia: rozhodcovský zbor na všetkých pretekoch (3 kvalifikačné etapy a finále) sa skladá z rozhodcov: 1 z českej
republiky, 1 zo Slovenska, 1 z Rakúska a 1 z Maďarska. Súťaže Trophy sa rozhodujú oddelene. V každej súťaži Trophy
musia rozhodovať najmenej dvaja zahraniční rozhodcovia.

13.

Kone musia mať platný preukaz (posledné očkovanie proti koňskej chrípke v priebehu uplynulých 6 mesiacov + 21 dní) a
Cogginstest, ktorý v českej republike nie je starší ako 2 roky a v Maďarsku viac ako 1 rok.

II.

1.

Kvalifikačné súťaže a finále
Stupeň

Piatok

Sobota

Nedeľa

FEI Challenge úvodná (A)

FEI Challenge úvodná (A)

FEI Deti úvodná (L)

L

FEI Deti úvodná

FEI Deti úvodná

FEI Deti družstvá

S (M)

FEI Juniori úvodná

FEI Juniori družstvá

FEI Juniori jednotlivci

T (S)

FEI Mladí jazdci úvodná

FEI Prix St. Georges

FEI Mladí jazdci jednotlivci

obtiažnosti
Začiatočníci
Z (A)

a Intermediare I kür vo
finále
2.

Kvalifikácie: 3 kvalifikačné preteky. Kvalifikačné súťaže sa konajú v priebehu 2. a 3. dňa. Súťaže v priebehu
prvého dňa sú otváracie a nepočítajú sa ako kvalifikácie. Kvalifikačné etapy môžu jazdci absolvovať s
rozličnými koňmi avšak s koňom, na ktorom štartujú vo finále musia štartovať najmenej v jednej kvalifikačnej
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etape a získať najmenej jedenkrát viac ako 60 % bodov. Celkovo musia jazdci získať najmenej trikrát viac ako
60 %. Štart v otváracích súťažiach nie je povinný.

3.

V kategórii začiatočníkov smú v kvalifikačných súťažiach štartovať iba dvojice jazdec/kôň, ktoré do prvej
kvalifikačnej súťaže nikdy neštartovali vyššie ako v súťaži st. LM a vyššie. Jazdci v A/L-Trophy nesmeli nikdy
pred tým štartovať v súťaži Grand Prix a dvojice – jazdec/kôň nie vyššie ako na st. T.
Tieto pravidlá neplatia pre rámcové súťaže.

4.

Každý jazdec môže štartovať podľa vyššie popísaných pravidiel na dvoch st. obtiažnosti v 2 kategóriach
Trophy, ale iba s rozličnými koňmi. Iba v kategórii začiatočníkov – 1. oddelenie (najnižšia národná licencia)
smú na tom istom koni štartovať dvaja jazdci. Vyhodnotení budú obaja jazdci.

5.

Štartovné poradie: V kvalifikačných etapách sa štartovné poradie losuje (počítačom).

6.

Do súťaží nasledujúceho dňa sa treba vždy prihlásiť najneskôr do 19 hodiny. Potom prebehne losovanie pod
dohľadom jedného rozhodcu a najmenej jedného súťažiaceho a/alebo vedúceho ekipy z každej zúčastnenej
krajiny. Vzápätí na to budú pripravené štartovné listiny. Po vylosovaní už nie je možná zmena štartovných
časov. V kancelárii pretekov musí byť prítomná jedna anglicky hovoriaca osoba.

7.

Predpísaná výstroj je podľa platých pravidiel FEI avšak bičík je povolený (1,20 m; na poníkoch 1 m)
Ochranná prilba je predpísaná pre všetkých jazdcov do 18 rokov a všetkých jazdcov jazdiacich kone do 7
rokov.

III

1.

Vo finále sa do konečného výsledku spočítavajú výsledky zo súťaží daného st. obtiažnosti z piatku, soboty a nedele. V
prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší výsledok z nedele.

2.

Do finále sa kvalifikujú iba jazdci, ktorí sa zúčastnili najmenej 2 kvalifikačných pretekov a získali najmenej trikrát viac
ako 60 % (na 2 pretekoch).

3.

Štartovné poradie: vo finále štartujú dvojice v piatok, sobotu aj nedeľu vo vylosovanom poradí. Jazdci s divokou kartou

4.

Vo finále sa jazdia tie isté úlohy ako v kvalifikačných etapách. Výnimkou je kategória S (T).

1.

Všetkých dekorácií sa zúčastnia prví traja umiestnení na koni a budú odmenení vecnými cenami a stužkami.

však štartujú vždy ako prví.

(Táto časť nebude uverejnená, ale iba vyvesená v kancelárii pretekov.)
IV

Dekorovaných bude najmenej 25% štartujúcich. Umiestnení od 4. miesta až po posledného oceneného prídu na dekoráciu
bez koní, ale v jazdeckom oblečení. Organizačný výbor im odovzdá stužky.
Dekorácia finále

sa začne nástupom zúčastnených národov (jazdci v jazdeckom oblečení bez koní). Víťaz každej

kategórie obdrží vecnú cenu a jazdci umiestnení až do ôsmeho miesta (vrátane) aj peňažné ceny (brutto) podľa
priloženej tabuľky.
Výnimka: Jazdci/jazdkyne v kategórii A (Z) budú odmenení do šiesteho miesta iba vecnými cenami!
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2.

Peňažné ceny
Spolu

1. miesto

2. miesto

3. miesto

4. miesto

5. miesto

6. miesto

St. T

2.250,-

750,-

550,-

450,-

300,-

150,-

50,-

St. S

1.750,-

600,-

450,-

300,-

200,-

150,-

50,-

St. L

1.350,-

450,-

350,-

250,-

150,-

100.-

50.-

St. Z

3.

Vecné ceny

Zahraničným účastníkom sa musí podľa rakúskeho zákona odpočítať 20 % daňový odvod z peňažnej ceny a preto budú
zahraničným umiestneným vyplatené o 20 % nižšie peňažné ceny.
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