ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE
VYHLAŠUJE
„Drezurní Šampionát ČJF 2019“
pony, děti a junioři
Pořadatel:

Subjekty ČJF pořádající jednotlivé závody jejichž výsledek je použit ke
kvalifikaci do finále
Pořadatel finále:
La Bohema Zduchovice
Datum finále:
14. – 16. červen 2019
Zodpovědná osoba: Ing. Renata Habásková
Email:
komise.drezura@cjf.cz

PRAVIDLA
1. Základní podmínkou uskutečnění Šampionátu ČJF je řádně schválený rozpis,
dodržování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.
2. Sportovec pro účast ve finále se přihlásí přes JIS pořadateli a drezurní komise je
zodpovědná za kontrolu splnění kvalifikačních podmínek.
3. Šampionát ČJF je vypsán v kategoriích:

1. kategorie pro juniory
2. kategorie pro děti
3. kategorie pony
1. V každé kategorii může startovat dvojice, která v průběhu roku 2018 a 2019, až do
zahájení finále Šampionátu ČJF 2019 nestartovala v žádné soutěži se stupněm
obtížnosti vyšším o jeden stupeň, než je nejvyšší stupeň finále v dané kategorii (např.
v soutěžích stupně „L“ a Z/L nemůže startovat dvojice, která startovala v soutěžích
stupně „S“ a výše, v soutěžích stupně „Z“ nemůže startovat dvojice, která startovala
v soutěžích stupně „L“ a výše).
2. Finále Šampionátu ČJF se může startující dvojice zúčastnit pouze v jedné kategorii!
3. V rámci finále Šampionátu ČJF bude povolen start jednomu jezdci maximálně na dvou
koních v jedné výkonnostní kategorii (v jednom stupni obtížnosti).

Kvalifikace:
Kvalifikace pro účast ve finále Šampionátu ČJF je absolvování minimálně dvou drezurních úloh
na závodech konaných na dvou místech, které jsou vypsány ve finále a to s výsledkem
minimálně 58%. Podmínky kvalifikace je možné plnit do 7.6.2019 a budou počítány jen ty
výsledky, které budou v konečném datu zapsány v systému JIS.
Do finále postupují všichni jezdci, kteří splnili kvalifikační podmínky. Finále Šampionátu je
dvoukolová soutěž, konaná ve dvou dnech.

Vítězem Šampionátu ČJF bude dvojice, která ve své věkové kategorii a příslušném stupni
obtížnosti získá ve dvoukolové finálové soutěži nejvyšší průměr procent ze dvou kol finále
Šampionátu ČJF.
V případě, že některé startující dvojice dosáhnou z dvoukolové finálové soutěže stejného
průměru procent, bude o pořadí na jednotlivých místech rozhodovat lepší celkový výsledek
druhého finálového soutěžního kola.
Finále Šampionátu ČJF - P + J + Ch bude pořádáno v níže uvedených stupních obtížnosti a
v dále uvedených soutěžích:
Kategorie děti(Ch) a junioři(J)
- šampionát Ch stupně
- šampionát J stupně
- šampionát Ch stupně
- šampionát J stupně
- šampionát J stupně

„Z“ – úloha Z4, DU-A
„Z“ – úloha Z4, DU-A
„Z/L“ – úlohy DU-B, L0
„Z/L“ – úlohy DU-B, L0
„L“ – úlohy L0, DD

kategorie Pony
- kategorie 8 – 10 let stupně
- kategorie 11 – 13 let stupně
- kategorie 14 – 16 let stupně
- kategorie 11 - 16 let stupně

„Z“ – úlohy Z1, DU-A
„Z“ – úlohy DU-A, Z4
„Z/L“– úlohy DU-B, L0
„L“ – úlohy DD, DJ

KVALIFIKČNÍ PODMÍNKY
1. Kvalifikací pro všechny věkové kategorie pro start ve finále Šampionátu ČJF je
účast alespoň ve dvou soutěžích úrovně, ve které se jezdec zúčastní finále,
s dosaženým výsledkem nad 58%.
2. Společné podmínky pro všechny kategorie:
V rámci finále soutěže Šampionátu ČJF bude povolen start jednomu jezdci
maximálně na dvou koních v jedné výkonnostní kategorii (v jednom stupni
obtížnosti).
Vítězem soutěže Šampionátu ČJF bude dvojice, která ve své věkové kategorii a
příslušném stupni obtížnosti získá ve dvoukolové finálové soutěži nejvyšší průměr
procent ze dvou kol soutěže Šampionátu.
V případě, že některé startující dvojice dosáhnou z dvoukolové soutěže stejného
průměru procent, bude o pořadí na jednotlivých místech rozhodovat lepší celkový
výsledek druhého soutěžního kola
Schválil VV ČJF dne 13. 3. 2019

