
 

 

 

Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy 2020 
 

Pro možnost zahraničních výjezdů na CDI musí každá dvojice splnit následující 

kritéria: 

 

Senioři: absolvovat v aktuální sezóně alespoň dvě FEI úlohy příslušného stupně 

obtížnosti na dvou různých místech (národní závody v ČR i zahraničí) minimálně za 

65%. Pro dvojice, které již v uplynulé sezóně úspěšně závodily na mezinárodní 

úrovni v daném stupni obtížnosti (zakončily sezónu s minimálně dvěma plusovými 

body), není nutné tuto podmínku znovu plnit. Dvojice, které přecházejí do vyšší 

kategorie, musí úlohy absolvovat. V malé rundě je nutné mít alespoň jeden 

z výsledků z úlohy IMI.  

 

Děti, junioři, mladí jezdci, U25: Pro povolení startu na CDI je nutné zajet v aktuální 

sezóně dvě FEI úlohy příslušného stupně na dvou různých místech (národní závody 

v ČR) minimálně za 65%. Pro dvojice, které již v uplynulé sezóně úspěšně závodily 

na mezinárodní úrovni v daném stupni obtížnosti, není nutné tuto podmínku znovu 

plnit. Dvojice, které přecházejí do vyšší věkové kategorie, musí úlohy absolvovat.  

děti – úlohy DD a DJ 
junioři – úlohy JD a JJ 
mladí jezdci - úlohy SG, YU 
U25 – IM II, GP  

 

Na základě výsledků dosažených v roce 2019 a zohlednění věkové kategorie 
mají kvalifikaci splněnou: 
senioři: 
Libuše Mencke (Sýrio) 
Kamila Kotyzová (Radula, Linet) 
Pavla Rubíčková (Destino Pardinos, Xangai) 
Hana Vašáryová (Filipa, Santos Dumont) 
Michal Košťál (Little Jack) 
Fabrizio Sigismondi (Elegant) 
Eva Jančaříková (Kandro) 
Petra Miki Civišoví (Europe-M) 
Adéle Neumannová (Heidekrug) 
Michal Knoflíček  (Zun Light) 
Eleonora Kinsky dal Borgo (Star Wars) 
 



mladí jezdci: 
Aneta Havlíčková (Fieneke) 
Eva Vavříková (Belle Ennie) 
junioři: 
Eva Vavříková (Siracusa) 
Eliška Skřivanová (Farewell) 
Julie Sekaninová (Red Fernet, Princ, Handiness) 
Anna Humplíková (Gembria) 
děti: 
Johanna Vašáryová (Hannah Montana) 
 
Kvalifikace dle pravidel z roku 2019 splnily tyto dvojice: 
Senioři: 
Michal Knoflíček (Dublin) 
Markéta Vášová (Leontýna) 
Vanda Bělinová (Conelly) 
 

Pravidla reprezentace pro všechny kategorie: 

 

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 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 – týká se pouze 

seniorů. 

 

Uvedené body budou platit pro přepočet dosažených výsledků jak pro seniory startujících 

v úlohách „malé rundy“ (PSG, IM1, IM1 kur), tak i pro juniory a mladé jezdce startující 

v příslušných úlohách. 

Pro přepočet kladných bodů seniorů v úlohách „velké rundy“ (IM2, GP, GPS včetně kur) 

bude použít koeficient 1,3. Dosavadní koeficient 1,05 nedostatečně odlišoval náročnost 

uvedených skupin drezurních úloh. 

 

 


