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Nominace na M ČR ČJF všech disciplín a kategorií provádí  
OV vysílající oblasti  

 
 

Přihlášky, kvalifikace pro MČR všech disciplín, kategorií kontroluje, 
potvrzuje, zasílá a odpovídá za správnost sekretář vysílající oblasti ČJF.  
Součástí přihlášky musí být jméno vedoucího ekipy, ten je pro celý závod MČR 
osobou pověřenou k jednání jménem oblastních soutěžících. 

 
 

Ostatní obecná ustanovení pro všechny disciplíny a kategorie 
Na MČR (v mistrovských soutěžích) může startovat pouze jezdec, člen ČJF, který je 
občanem ČR, registrovaný v dané oblasti a je držitelem platné licence ČJF. 
Kůň musí být vybaven řádnou roční licencí ČJF, případně hostovací roční licencí 
(formát čísla KY5xxx). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DREZURA 
 
 

Mistrovství ČR 2016 
 
 
Senio ři – jednotlivci 
 
Tříkolová soutěž   1. kolo – Intermediate I (2016)  

2. kolo – Intermediate I (2016)  
3. kolo – vIM1 (2016)  

V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, z kterých do 3. 
kola vybere pouze jednoho, s kterým dokončil obě kola.  
Do 2. kola postupují všechny dvojice z kola prvního.  
Do 3. kola postupuje patnáct nejlépe umístěných dvojic po 2. kole, o postupu do 3. 
kola rozhoduje průměr procent ze dvou kol, v případě rovnosti rozhoduje lepší 
výsledek v 2. kole. O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent 
ze tří kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.  
Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách IM I na dvou různých 
místech v období od následujícího dne od skončení MČR 2015, do uzávěrky 
přihlášek pro MČR 2016 dosáhnout výsledku min. 62% na národních závodech nebo 
na CDI. Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v 
zahraničí zaslány na sekretariát ČJF. Kvalifikaci si dvojice nemohou plnit v drezurních 
úlohách volná sestava – kür. 

 
 
Mladí jezdci 
 
Tříkolová soutěž   1. kolo – úlohy YU (2016) 

2. kolo – Prix St.Georges (2016) 
3. kolo – vY (2016) 

V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, z kterých do 3. 
kola vybere pouze jednoho, s kterým dokončil obě kola. Do 2. kola postupují všechny 
dvojice z kola prvního.  
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole. 
Kvalifikace : dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou FEI úlohách YU, SG, YJ, IM1 na 
dvou různých místech v období od následujícího dne od skončení MČR 2015, do 
uzávěrky přihlášek pro MČR 2016 dosáhnout výsledku min. 60% na národních 
závodech nebo na CDI.  Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze 
závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF. Kvalifikaci si dvojice nemohou plnit v 
drezurních úlohách volná sestava – kür. 

 
 

 
 
 
 
 



Junio ři 
 

a) junio ři mladší (14 – 16 let) 
Tříkolová soutěž   1. kolo – JU (2016) 

2. kolo – JU (2016) 
3. kolo – vJ (2016) 

 
V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, z kterých do 3. 
kola vybere pouze jednoho, s kterým dokončil obě kola. Do 2. kola postupují všechny 
dvojice z kola prvního.  
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.  
Kvalifikace:  dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách JU, JD nebo JJ nebo 
vyšších stupňů na dvou různých místech v období od následujícího dne od skončení 
MČR 2015, do uzávěrky přihlášek pro MČR 2016 dosáhnout výsledku min. 58% na 
národních závodech nebo na CDI.  
Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí 
zaslány na sekretariát ČJF. Kvalifikaci si dvojice nemohou plnit v drezurních úlohách 
volná sestava - kür. 

 
b) junio ři starší (17 – 18 let) 
Tříkolová soutěž   1. kolo – JD (2016) 

2. kolo – JJ (2016) 
3. kolo – vJ (2016) 

V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, z kterých do 3. 
kola vybere pouze jednoho, s kterým dokončil obě kola. Do 2. kola postupují všechny 
dvojice z kola prvního.  
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.  
Kvalifikace:  dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách JD, JJ nebo FEI úlohách 
YU, PSG, YJ, IM1 na dvou různých místech v období od následujícího dne od 
skončení MČR 2015, do uzávěrky přihlášek pro MČR 2016 dosáhnout výsledku min. 
60% na národních závodech nebo na CDI.  
Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí 
zaslány na Sekretariát ČJF. Kvalifikaci si dvojice nemohou plnit v drezurních úlohách 
volná sestava - kür. 
 
 
 
Soutěž družstev 
 
Dvoukolová soutěž 1. kolo + 2. kolo – 1. jezdec Prix St. Georges (2016) 

– 2. jezdec JÚ (2016) 
– 3. jezdec JD (2016) 

Startují tříčlenná smíšená družstva (tři různí jezdci na třech různých koních) klubová 
nebo oblastní. První jezdec družstva startuje 2x v úloze SG (2016). Druhý jezdec 
družstva startuje 2x v úloze JÚ (2016), třetí jezdec startuje 2x v úloze JD(2016). 
Členem družstva může být senior, mladý jezdec nebo junior. V přihlášce musí být 
určeno, která dvojce startuje jako 1. jezdec v úloze „SG”, 2. jezdec v úloze JÚ a 3. 
jezdec v úloze JD. 



Jezdec může startovat pouze v jednom družstvu. Členem družstva nemůže být kůň 
startující v soutěži jednotlivců, z každé oblasti mohou být vyslána max. 2 družstva.  
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent dosažených všemi 
jezdci v obou kolech. Do druhého kola postupuje pět nejlepších družstev, avšak 
hlavní rozhodčí může povolit start ve finále dalším družstvům maximálně však do 
výše dvou třetin zbývajícího počtu nepostupujících družstev. 
 
Kvalifikace:  Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou FEl úlohách svého kola (nebo ve 
vyšších stupních do „T“)  na dvou různých  místech v období od následujícího dne od 
skončení MČR 2015, do uzávěrky přihlášek pro MČR 2016 dosáhnout výsledku min. 
58% na národních závodech nebo CDI.  
Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí 
zaslány na sekretariát ČJF. Kvalifikaci si dvojice nemohou plnit v drezurních úlohách 
volná sestava – kür a úlohách KMK. 
 
 
 
Děti  
 
Tříkolová soutěž   1. kolo – DD (2016) 

2. kolo – DJ (2016) 
3. kolo – vL (2016) 

V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, z kterých do 3. 
kola vybere pouze jednoho, s kterým dokončil obě kola. Start na pony není povolen.  
Do 2. kola postupují všechny dvojice z kola prvního.  
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.  
Kvalifikace:  dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách DD, DJ, L4, L5 a vyšších 
stupňů na dvou různých místech v období od následujícího dne od skončení MČR 
2015, do uzávěrky přihlášek pro MČR 2016 dosáhnout výsledku min 58 %. Výsledky 
soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF. Kvalifikaci si dvojice nemohou plnit v 
drezurních úlohách volná sestava – kür. 
 
 
 
 


