
Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy 2019 - paradrezura 

Drezurní komise ČJF připravila a zpracovala dále uvedené zásady pro nominaci paradrezurních jezdců 

na zahraniční výjezdy pro rok 2019 

 

Pro možnost zahraničních výjezdů musí každý jezdec splnit příslušná nominační kritéria a tím získat 

status „Reprezentant ČJF v paradrezuře“. 

Jako vstupní podmínky pro možnou reprezentaci ČJF v zahraničí je stanoveno dosažení alespoň 60 % 

v minimálně jedné úloze příslušného stupně obtížnosti (Team Test, Individual Test) a příslušného 

Gradu při jakémkoliv startu na paradrezurních závodech v ČR. V době plnění této kvalifikace se 

startující dvojice nemůže zúčastňovat oficiálních zahraničních závodů kategorie CPEDI. 

Jezdec, který v příslušném roce nestartoval ani na jedněch mezinárodních CPEDI závodech ztrácí 

statut reprezentanta a pro znovuzařazení musí znovu splnit vstupní kritéria. 

 

Na základě výsledků dosažených v roce 2018 mají kvalifikaci splněnou: 

 

Anastasja Vištalová 

Kristýna Rudolfová 

 

Pravidla reprezentace pro všechny kategorie: 

 

1)  Procenta Body  -  Procenta Body 

Méně než 50 % Zastavení výjezdu *)          60,00 - 62,99 % + 1,5 

50,00 – 52,99 % - 6                                        63,00 - 65,99 % + 4,0 

53,00 - 55,99 % - 4                                         66,00 - 67,99 % + 6,5 

56,00 - 57,99 % - 2                                         68,00 - 69,99 % + 9,0 

58,00 - 58,99 % - 1                                         nad 70 % + 12,0 

59,00 – 59,99 % 0 

*) Pokud soutěžící získá v některé posuzované soutěži (jedné úloze) méně jak 50 %, nebude této 

dvojici povolen v průběhu dané sezóny žádný další start mimo území ČR pod hlavičkou ČJF. V příští 

sezoně musí tato dvojice splnit znovu kvalifikační podmínky pro starty v zahraničí. 

 

Při dosažení hranice -2 bodů kdykoliv v průběhu sezóny musí splnit dvojice novou kvalifikaci před 

dalšími oficiálními výjezdy v rámci reprezentace ČJF. Při dosažení hranice -3 body a méně nebude 

uvedené dvojici povolen žádný další oficiální výjezd do konce příslušné sezony, příp. bude umožněn 

start pouze v soutěžích nižšího stupně obtížnosti.  

 

2)  Jezdci, kteří splnili nominační kritéria pro zahraniční výjezdy, předloží DK ČJF na začátku 

sezony (do 31. 3. příslušného roku) nebo do jednoho měsíce po splnění nominačních kritérií 

rámcový plán výjezdů. Po projednání v DK ČJF předloží manažerka DK nominace jezdců a koní 

na jednotlivé závody ke schválení VV ČJF 

 

3) Tyto kvalifikační podmínky platí pro zahraniční závody CPEDI a neplatí pro CPEDI pořádané na 

území ČR. Nominace a přihláška na závody CPEDI pořádané na území ČR musí být 

doporučeny DK ČJF. 


