Dostihová PONY LIGA
za podpory JOCKEY CLUBU ČR 2021
Podmínky

1. Dostihy, které budou v roce 2021 zařazeny do PONY LIGY za podpory JOCKEY CLUBU ČR
2021 (dále jen PONY LIGA) budou průběžně zveřejňovány na:
https://www.facebook.com/ponyliga
www.dostihy.cz
2. V roce 2021 budou do PONY LIGY zařazeny také dostihy vypsané speciálně pro plemeno
shetlandský pony. Účastníci těchto dostihů musí kromě obecných podmínek Pony ligy splňovat také
další specifické podmínky viz: Podmínky shetland pony race (dále SPRT).
3. Dostihů PONY LIGY se mohou zúčastnit pouze přihlášení. Termín přihlášení
do dostihu PONY LIGY je v den přihlášek regulérních dostihů toho dostihového dne, tedy
zpravidla ve čtvrtek cca 10 dnů před dostihy. Přihlásit se lze SMS (na tel.
774 569 331), e-mailem (ponyliga@email.cz) nebo přes FB messenger (Pony liga), do dostihu
shetlandů viz Podmínky SPRT. Přesný termín uzávěrky přihlášek bude vždy oznámen na
internetových adresách www.facebook.com/ponyliga www.dostihy.cz nebo ve zveřejněné
termínové listině. V případě nízkého počtu přihlášených v řádném termínu může být termín pro
přihlášení prodloužen, informace o prodloužení termínu přihlášek bude zveřejněna nejpozději
následující den po řádném termínu.
Do přihlášky je třeba uvést jméno, barvu, věk a výšku poníka, jméno a příjmení jezdce a jeho věk,
název stáje, barvu dresu a čapky. Dále je třeba 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. Účast v dostihu poníků je
zdarma.
4. Dostihů PONY LIGY se mohou zúčastnit děti do věku 15 let (dnem dovršení věku 16 let zaniká
možnost účasti), zástupce spolku Pony liga z.s. nebo pořadatele dostihového dne si vyhrazuje právo
provést kontrolu věku předložením dokladu s fotografií (občanský průkaz, pas, průkaz MHD apod.).
Dostihu se nemohou zúčastnit jezdci, kteří sice splňují věkovou hranici, ale mají vydanou licenci
(žák, amatér) 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).
5. Dostihů PONY LIGY se mohou zúčastnit poníci do kohoutkové výšky 148 cm (hůlkou). Poníci
musí mít údaj o výšce zaznamenaný oprávněnou osobou v průkazu (neplatí pro shetlandy viz
Podmínky SPRT). Přihláška poníka bez zapsané výšky nebude přijata. Dále musí mít zaznamenané
platné očkování a laboratorní vyšetření krve na infekční anémii s negativním výsledkem ne starší
12 měsíců od data konání (http://dostihyjc.cz/download/dostihy/Veterinarni_podminky__kone_2021.pdf) Dostihů se nemohou zúčastnit koně plemene A 1/1.
6. V případě většího počtu přihlášených poníků bude dostih rozdělen na 2 oddělení dle velikosti
poníků, pokud to pořadatel dostihového dne umožní. V takovém případě je každý dostih bodován
samostatně, jeden jezdec se smí zúčastnit v jeden den pouze jednoho dostihu. Pokud bude vypsán
dostih shetlandů, je tento také bodován samostatně. Délka dostihu je cca 400 metrů, v případě
rozdělení může být pro menší poníky (popř. shetlandy) i kratší.

7. V případě nižšího počtu přihlášených než 3 poníci si organizátor vyhrazuje právo po dohodě
s pořadatelem dostihového dne dostih zrušit.
8. V dostizích pony ligy je zakázáno používání bičíku, startér provede kontrolu a případně bičíky
odebere.
9. Bodování – body sbírá jezdec
1. místo – 4 body
2. místo – 3 body
3. místo – 2 body
4. - posl. místo – 1 bod
Bodovací tabulka bude průběžně doplňována a zveřejňována na www.facebook.com/ponyliga
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 1.4.2020

Kamila Bartošová
předsedkyně PONY LIGY, z.s.

