
                       

 

Masters du Cheval Ibérique 2021 

 

Po roční přestávce způsobené pandemií je na letošní rok opět naplánováno finále Masters du Cheval Ibérique 

(MCI), které se bude konat kousek od italského Turína (A.S.D. HORSBRIDGE CLUB – NONE) ve dnech 27. – 31. 

října 2021. 

Účast jezdců z České republiky na finále MCI se stala již tradiční a velmi úspěšnou. Zájemci o účast na letošním 

finále doloží splněnou kvalifikaci (online výsledky z JIS) nejpozději do 30. září 2021 na email zástupce MCI pro 

Českou republiku Kateřiny Magnny santaventino@centrum.cz a předsedkyně DK Renaty Habáskové 

komise.drezura@cjf.cz.  Do emailu jezdec uvede svoje jméno, jméno koně, původ, stupeň výcviku, rok narození 

koně a zemi původu. Dále pak jméno kategorie, ve které chce ve finále soutěžit. 

Kvalifikace a jednotlivé kategorie:  

Projektu se mohou zúčastnit pouze jezdci a koně registrovaní v ČJF. Kvalifikace do finále MCI probíhají na území 
České republiky v rámci libovolných drezurních závodů v těchto kategoriích: 

1. Stupeň: Primera a Novilla (soutěže mladých koní ve věku 4 – 6 let, obtížnost Z - L) – kvalifikační úlohy: 

4U, DU – A, DU – B, Z4, DD, DJ, 5U, L0-L5  

2. Stupeň: Golega – kvalifikační úlohy (obtížnost L): DD, DJ, L4, L5 – L8 a vL 

3. Stupeň: Sevilla – kvalifikační úlohy (obtížnost L-S): DD, DJ, L4, L5 – L8, vL, S0 a JU 

4. Stupeň: Lisboa – kvalifikační úlohy (obtížnost S): JU, JD, JJ a vJ 

5. Stupeň: Madrid – kvalifikační úlohy (stupeň ST): SG, YU, vY, IM I 

6. Stupeň: Magistrale a Reyale – kvalifikační úlohy (stupeň T-TT): IM A, IM B, IM II, GP a vGP 

 

http://horsebridge.org/
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Pro splnění kvalifikace ve všech stupních musí dvojice jezdec a kůň absolvovat minimálně 2 úlohy na minimálně 

2 místech, přičemž musí mít ohodnocení minimálně 62 % z každé úlohy. Přičemž, pro stupeň Primera platí 

absolvování minimálně 1 úlohy úrovně Z a minimálně 1 úlohy stupně L. Dále pro stupeň Sevilla platí absolvování 

minimálně 1 úlohy úrovně S. 

Masters du Cheval Ibérique (MCI) je jedinečným projektem drezurních soutěží pro iberijské koně (lusitano a 

PRE). Tento mezinárodní projekt vznikl v roce 1998. Jeho zakladateli jsou manželé Philippe a Bianca Roch. 

Současně je Philippe Roch nynějším prezidentem MCI. Každoročně se tak jezdci ze zemí jako Francie, Itálie, 

Španělsko, Belgie, Lucembursko, Německo, Rusko, Švédsko, Portugalsko a od roku 2015 nově i Velké Británie a 

Česká republika mohou účastnit kvalifikačních kol v jednotlivých zemích, přičemž ti nejlepší postupují do 

podzimního finále v některé evropské zemi (zde se obvykle účastní přes 200 jezdců s koňmi). Nejnovějším členem 

MCI se v uplynulých letech stalo např. Nizozemsko. MCI je považováno za svátek milovníků, jezdců, trenérů a 

chovatelů iberijských koní, kdy se tito mohou potkávat, vyměňovat si informace a prohlubovat vzájemné vztahy 

v celoevropském měřítku.  

Oficiální webové stránky MCI: http://www.masters-iberique.com/ 

Oficiální pravidla MCI: jsou dostupná na webu MCI 

Jednotlivé úlohy v angličtině: jsou dostupné na webu MCI 
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