
Pravidla pro účast na závodech CSIP, CSIOP, CDIP, CDIOP, CCIP, CCIOP 

 Za přihlášku na mezinárodní závody pony odpovídá vždy zákonný zástupce jezdce (VP čl. 118 
odst. 3., 4.2.) – rodič, zákonný zástupce, odpovědná osoba. 

Přihláška je podávána na sekretariát ČJF a předem si zákonný zástupce, odpovědná osoba 
jezdce vyžádá potvrzení o splněných kvalifikačních podmínkách pro účast na tyto závody, 
včetně doporučení předsedy - předsedkyně komise pony.  

Ihned po návratu ze závodů zákonný zástupce, odpovědná osoba zodpovídá za dodání 
výsledků předsedovi  -předsedkyni komise pony.  

Účast na závodech typu CSIP, CDIP, CCIP je podmíněna: 

1. doloženou výkonností dvojice na vyšší úrovni kvalifikačních limitů MČR pony pro 
kategorii jezdců 14-16 let (skoky), 13-16 let (všestrannost), MASTERS (drezura) 

2. zároveň absolvováním – dokončením minimálně jedněch závodů v zahraničí typu 
CSN, CDN, CCN srovnatelné úrovně s výsledky na vyšší úrovni kvalifikačních limitů 
MČR pony pro kategorii jezdců 14-16 let (skoky), 13-16 let (všestrannost), MASTERS 
(drezura). Dosažený výsledek se vztahuje jako kvalifikační pro danou dvojici, nikoli 
pouze k osobě jezdce.  Zákonný zástupce, odpovědná osoba musí doložit pony komisi 
do 14 dnů výsledky, které budou akceptovány v dané disciplíně pro následujících 12 
měsíců od ukončení soutěže. 

 
Účast na závodech kategorie „O“ je podmíněna dokončením soutěže „I“. 
Tyto kvalifikační podmínky platí pro zahraniční mezinárodní závody pony CDIP, CSIP a CCIP 
a všechny oficiální mezinárodní závody pony. 

Pro mezinárodní závody pony CDIP, CSIP, CCIP konané na území ČR platí, že o nominaci může 
zažádat prostřednictvím svého zákonného zástupce, odpovědné osoby pony komisi i dvojice, 
jejíž výkonnost odpovídá kritériím bodu 1. těchto „Pravidel“. Tzn. doloženou výkonností 
dvojice na vyšší úrovni kvalifikačních limitů MČR pony pro kategorii jezdců 14-16 let (skoky), 
13-16 let (všestrannost), MASTERS (drezura) a nemá splněn bod 2. 
Nominaci na mezinárodní závody pony CDIP, CSIP, CCIP konané na území ČR dle výše 
uvedených kritérií, doporučuje komise pony. 
 

Výsledek dvojice dosažený při CDIP, CSIP, CCIP při závodech na území ČR dvojicí, která nemá 

splněny oba povinné body „Pravidel pro účast na MZ pony“ v odpovídající časové 

posloupnosti nutné pro start na mezinárodních závodech, nebo mimo tato platná „Pravidla 

pro účast na MZ pony“ (tzn. při udělení výjimky VV ČJF pro start na mezinárodních závodech 

na území ČR) není možné tento výsledek brát jako kvalifikační pro případnou účast na ME 

Pony 

Při účasti na závodech kategorie „I“ a „O“ jsou jezdci povinni dodržovat platný reprezentační 
řád ČJF s okamžitou platností! 

Schváleno VV ČJF dne 19. 06. 2018 


