ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE
VYHLAŠUJE
Národní drezurní pohár ČJF
dětí, mládeže, juniorů
a jezdci na pony
2018
Pořadatel:
Pořadatel finále:
Zodpovědná osoba:
Email:

Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu
JS Equus Kinsky, Hradištko
Renata Habásková, Jana Rosická
komise.drezura@cjf.cz
komise.pony@cjf.cz

Seriál je určený pro všechny drezurní jezdce ve věku do 18 let na velkých koních a jezdce na
pony do 16 let věku.
Úroveň jezdců odpovídá úrovni MČR nebo přípravě na MČR a reprezentaci.
PRAVIDLA
1.Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a dodržování PJS,
veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.
2. Seriál je přístupný jezdcům a koním s platnou licencí ČJF.
3. Národní pohár mládeže je vypsán v těchto kategoriích:
 Pony pohár 8-10 let
 Pony pohár 11-13 let
 Pony pohár 14 - 16 let
 Pony Master 11-16 let
 Pohár dětí na velkých koních
 Pohár juniorů
4. Společné podmínky pro všechny kategorie
Jezdec bude zařazen do kvalifikační tabulky Poháru mládeže po zaslání přihlášky na mail:
komise.drezura@cjf.cz . Přihláška musí být zaslána před prvním startem dané dvojice a musí
obsahovat:
1) jméno jezdce
2) rok narození jezdce
3) číslo licence jezdce
4) jména koně/koní a jejich číslo licence
5) kategorie, do níž se dvojice (jezdec a kůň) hlásí
Pořadí v kvalifikaci se stanoví podle průměru procent ze tří nejlépe hodnocených výsledků
jezdce v dané kategorii.
Finále:
Na základě tří nejlepších výsledků Drezurní komise a Pony komise vypočítá průměr % a zařadí
jezdce do finále. Do finále bude pozváno 10 jezdců v každé kategorii s nejvyšším
procentuálním průměrem.

Ve finále může jezdec startovat pouze s jedním koněm dle vlastního výběru v každé
kategorii. Do finále si jezdec může vybrat koně, s kterým má v dané kategorii alespoň jeden
kvalifikační výsledek.
Finále všech kategorií je tříkolové. Vítězem soutěže NDP dětí, mládeže, juniorů
a jezdců na pony se v každé kategorii stane dvojice, která získá nejvyšší průměr procent ze
všech tří kol finále. Na druhém místě se umístí dvojice s druhým nejvyšším průměrem atd. V
případě shodného průměru procent ze všech tří finálových kol bude pro určení celkového
pořadí rozhodující lepší výsledek třetího (posledního) finálového kola.
5. Pony pohár 8 – 10 let
Soutěž určená pro jezdce na pony startující v úlohách stupně Z. Ve finále jsou předváděny úlohy:
DU-A 2018, DU-A 2018 a Z4 2016. Kvalifikace: úlohy stupně Z
Počet finalistů je max. 10

6. Pony pohár 11 – 13 let
Soutěž určená pro jezdce na pony startující v úlohách stupně Z. Ve finále jsou předváděny úlohy:
DU-A 2018, DU-B 2018 a DU-B 2018. Kvalifikace: úlohy stupně Z
Počet finalistů je max. 10

7. Pony pohár 14 – 16 let
Soutěž určená pro jezdce na pony startující v úlohách stupně L. Ve finále jsou předváděny úlohy
DU-B 2018, DD 2018 a vL 2017. Kvalifikace: úlohy stupně L
Počet finalistů je max. 10
8. Pony pohár MASTER
Soutěž určená pro jezdce na pony startující v úlohách stupně L. Ve finále jsou předváděny úlohy
DJ 2018, FEI PU2018, Freestyle pony 2016. Kvalifikace: úlohy stupně L a alespoň jedna úloha
FEI PU.
Počet finalistů je max. 10
9. Pohár dětí na velkých koních
Soutěž určená pro jezdce a koně startující v úlohách stupně L na velkých koních. Ve finále jsou
předváděny úlohy DU-B 2018, DD 2018 a vL 2017. Kvalifikace: úlohy stupně L
Počet finalistů je max. 10

10. Pohár juniorů
Soutěž určená pro jezdce a koně startující v úlohách stupně S. Ve finále jsou předváděny
úlohy JU 2018, JD 2018, vJ 2016. Kvalifikace: úlohy stupně S
Počet finalistů je max. 10
Kvalifikační kola Národního drezurního poháru ČJF dětí, mládeže, juniorů a jezdců na
pony 2018 v obtížnosti „Z“, „L“, „S“

kolo
termín
1
14.-15.4.2018
2
28.-29.4.2018
3
5.5.2018
4
12.5.2018
5
19.-20.5.2018
6
20.5.2018
7
26.-27.5.2018
8
26.-27.5.2018
9
2.6.2018
10
9.-10.6.2018
11 16.-17.6.2018
12
23.6.2018
13 29.6.-1.7.2018
14
14.7.2018
15 14.-15.7.2018
16 21.-22.7.2018
17 28.-29.7.2018
18
3.-5.8.2018

místo
oblast
Nové Zámky Severomoravská
Přední kopanina
Praha
Vyškov
Zlínská
Frenštát Severomoravská
Heroutice
Středočeská
Plandry
Vysočina
Grunt Galatík
Zlínská
Borová
Jihočeská
Hořice Královehradecká
Stará Role
Karlovarská
Svržno
Plzeňská
Moravany
Jihomoravská
Zduchovice
Středočeská
Vrchovany
Severočeská
Děpoltovice
Karlovarská
Panská Lícha
Jihomoravská
Hradištko
Východočeská
Čisovice
Praha

14.-16.9.2018 FINÁLE HRADIŠTKO

Vypracoval: Drezurní komise ČJF, dne 1. 2. 2018
Schválil VV ČJF dne 13. 2. 2018

