Dostihová PONY LIGA
za podpory JOCKEY CLUBU ČR 2021

Shetland pony race team CZ (SPRT)
(rovinové a překážkové dostihy registrovaných shetlandských pony)
Podmínky účasti
1. Termíny dostihů a přihlášek do dostihů pro shetland pony , které budou v roce 2021 zařazeny do
PONY LIGY za podpory JOCKEY CLUBU ČR 2020 (dále jen PONY LIGA (SPRT)) budou
průběžně zveřejňovány na:
https://www.facebook.com/ponyliga

www.dostihy.cz

https://shetland-pony-race-team-cz.webnode.cz/ https://www.facebook.com/shetlandponyrace/

2. Dostihů PONY LIGY (SPRT) se mohou zúčastnit pouze přihlášení. Termín přihlášení do dostihu
PONY LIGY (SPRT) je v den přihlášek regulérních dostihů toho dostihového dne, tedy zpravidla
ve čtvrtek cca 10 dnů před dostihy. Přihlášku lze doručit poštou ( Renata Marková, Komenského
nám. 89, 66501 Rosice) nebo e-mailem (shetlandponyrace@seznam.cz ). Z této emailové adresy
budou předány konečné přihlášky 10. den před dostihem na email Pony ligy. Na pozdější
přihlášky nebude brán zřetel.
Do přihlášky je třeba uvést k poníkovi jméno, barvu, věk (podmínka startu je minimálně 4 roky a
víc) a registrační číslo poníka registrovaného jako shetland pony v UEK ČR. Jméno a příjmení
jezdce a jeho věk, barvu dresu a čapky. Pokud nejezdi pod SPRT je třeba uvést název stáje.
Dále je třeba nejpozději v den konání dostihu doložit Souhlas zákonného zástupce s ověřeným
podpisem zákonného zástupce, tento dokument bude platný pro celý rok 2021, pro všechna
závodiště, kde se budou konat dostihy poníků zařazené do PONY LIGY.
3. Dostihů PONY LIGY (SPRT) se mohou zúčastnit pouze registrovaní shetland pony v PK ČR
nebo SPSBS (Shetland pony stud book society GB) .
Poníci musí mít zaznamenané platné očkování a laboratorní vyšetření krve na infekční anémii s
negativním výsledkem dle platných pokynů daného roku vydaných SVS
http://dostihyjc.cz/download/dostihy/Veterinarni_podminky_-_kone_2021.pdf
Dostihů PONY LIGY (SPRT) se nemohou zúčastnit poníci jiných plemen nebo pony bez PP .
4. Dostihů PONY LIGY (SPRT) se mohou zúčastnit děti do věku 15 let (dnem dovršení věku 16 let
zaniká možnost účasti). Zástupce spolku Pony liga z.s., Shetland pony race teamu nebo pořadatele
dostihového dne si vyhrazuje právo provést kontrolu věku předložením dokladu s fotografií
(občanský průkaz, pas, průkaz MHD apod.). Dále si vyhrazují provést kontrolu věku poníka a jeho
registrace.

Dostihu se nemohou zúčastnit jezdci, kteří sice splňují věkovou hranici, ale mají již vydanou
licenci (žák, amatér) JCČR JCČR a již absolvovali start v regulérním dostihu A1/1. Dále se
dostihu nemohou zúčastnit jezdci, kteří nejsou schopni zvládnout průběh dostihu bez vodiče.
Jezdec musí mít vhodnou výstroj (bílé jezdecké kalhoty, dres, jezdeckou obuv) a musí mít přilbu a
bezpečnostní vestu. Na start může poníka doprovázet pouze plnoletá osoba (vodič).
Účast v dostihu poníků je zdarma.
5. Maximální počet přihlášených v jednom dostihu je 10. Dostih je bodován samostatně. Délka
dostihu je cca 200- 400 metrů (dle konkrétního závodiště). Po přijetí přihlášky bude obratem
vystaveno emailem potvrzení o jejím přijetí. V případě že bude počet 10 startujících již naplněný,
přihlášky, které přijdou nad tento rámec nebudou s omluvou přijaty.
6. V případě nižšího počtu přihlášených než 3 poníci si organizátor vyhrazuje právo po dohodě s
pořadatelem dostihového dne dostih zrušit.
7. V dostizích PONY LIGY (SPRT) je zakázáno používání bičíku, startér provede kontrolu a
případně bičíky odebere.
8. Bodování – body sbírá jezdec
1. místo – 4 body
2. místo – 3 body
3. místo – 2 body
4. místo – 1 bod

V rámci podpory využití shetlandských pony budou účastníci a poníci také sledováni Svazem
chovatelů shetland pony, z.s, kdy výkony jednotlivých poníků a jejich hodnocení bude zařazeno
do prestižního Chovatelského pohárů pro majitele a chovatele shetlandských pony. Projekt je
podporován ASCHK ČR. Slavnostní vyhlášení proběhne na Výroční členské schůzi na konci
daného roku. Oceněné budou také vyhodnocené děti.
Bodovací tabulka bude průběžně doplňována a zveřejňována na www.facebook.com/ponyliga
https://shetland-pony-race-team-cz.webnode.cz/, www.dostihy.cz
Vítězem se stává jezdec s nejvyšším počtem nasbíraných bodů.
Čestné ceny za jednotlivé dostihy poníků obdrží všichni zúčastnění jezdci. Po vyhodnocení celé
PONY LIGY obdrží při slavnostním zakončení hodnotnější ceny první tři jezdci, všichni zúčastnění
pak obdrží upomínkové předměty.

V Nebuželích dne 1.4.2021

V Rosicích dne 1.4.2021

Kamila Bartošová, předsedkyně PONY LIGA,z.s.

Renata Marková

předsedkyně PONY LIGA, z.s.

předsedkyně Shetland pony race team CZ, z.s.

