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Podmínky pro udělování výkonnostních odznaků ČJF 

Platné od 15. 5. 2018 

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky pro získání výkonnostních odznaků ČJF. 

ZLATÝ ODZNAK 

V drezuře: 

Obdrží jezdci, kteří splnili minimálně tyto dvě podmínky v průběhu max. dvou let po sobě: 

1) umístili se na MČR stupeň obtížnosti min IM-I (min. 10 startujících) na 1. a 3. místě 

nebo 

– dtto (min. 7 startujících) na  1. – 2. místě 

 nebo 

– dtto (min. 5 startujících) na 1. místě 

 

2) – a umístili se na MZ (CDI nebo CDIO) v soutěži min.  „Sv. Jiří“ do 7 místa (min. 15  startujících) 

nebo 

– se umístili na ME nebo MS ev. OH do 20. místa v soutěži jednotlivců a do 6. místa v soutěži 

družstev 

Ve skákání: 

Obdrží  jezdci, kteří splnili minimálně tyto dvě podmínky v průběhu max. dvou let po sobě: 

1) – umístili se na MČR stupeň obtížnosti min. jedno kolo „T“ (min. 10 startujících) na 1. – 3.    

místě 

nebo 

– dtto (min 7 startujících) na 1. – 2. místě 

nebo 

– dtto (min 5 startujících) na 1. místě 

 

2) –  a umístili se na MZ (GP při CSI2* a vyšší) v soutěži min. výšky 145cm parkuru do 10 místa 

nebo 

– na CSIO absolvovali Pohár národů a docílili v jednom kole max. 4tr body,  

nebo 

– v obou kolech max. 12 tr. bodů 

nebo 

– se umístili na ME nebo MS ev. OH do 25 místa v soutěži jednotlivců 

nebo 

– do 8 místa v soutěži družstev 
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Ve všestrannosti: 

Obdrží jezdci, kteří splnili minimálně tyto podmínky v průběhu max. dvou let po sobě: 

1. -dokončili CCI*** nebo CCI**** v první polovině startovního pole 

nebo 

- v kvalifikačních limitech dle FEI čl. 517 

nebo  

– dokončili min. 2x CIC*** v první polovině startovního pole 

nebo v kvalifikačních limitech dle FEI čl. 517 

nebo 

– se umístili do 25. Místa na ME, MS, OH v seniorské kategorii v soutěži jednotlivců 

nebo  

– do 6. místa v soutěži družstev 

 

Ve spřežení: 

Obdrží jezdci, kteří splnili uvedené dvě podmínky v průběhu max. čtyř let po sobě: 

Koně 

1) – dokončili 5x kompletní soutěž s umístěním v každé této soutěži na 1. – 3. místě 

2) – umístili se na MČR na 1. místě 

nebo 

– ve finále ZP na 1. místě 

nebo 

– se umístili v 1/3 hodnocených jezdců na CAI nebo dokončili MS 

Pony 

1) – umístili se 2x na MČR na 1. místě 

2) – umístili se v 1/3 hodnocených jezdců na závodech CAIP 

 

Ve voltiži: 

Obdrží jezdci, kteří splnili minimálně tyto dvě podmínky v průběhu max. dvou let po sobě: 

 

1) – umístili se na MČR jednotlivců na 1. místě 

nebo 

–  se umístili na CVI** nebo CVI*** do 5. Místa v pořadí jednotlivců 

2) – umístili se na ME. Nebo MS do 10. místa v pořadí jednotlivců 

 

Zlatý odznak obdrží dále jezdci, kteří na ME nebo MS získali medaili. 
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Ve vytrvalosti: 

Obdrží jezdci, kteří splnili alespoň jednu z uvedených podmínek.  

1)  Jezdec, kteří úspěšně dokončil alespoň dvě soutěže CEI-CH-E, CEIYJ-CH-E, CEI-CH-W, CEIYJ-
CH-W   nebo WEG-E.  

2)  Jezdec, který splnil podmínky získání titulu Elitní jezdec.  

 
V reiningu 

Obdrží jezdci, kteří splnili alespoň jednu z uvedených podmínek.  

1) umístění na mezinárodních závodech CRI do 6. Místa 

2) umístění na ME, MS do 15. místa v kategorii jednotlivců do 3. místa v kat. družstev. 
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STŘÍBNÝ ODZNAK 

 

V drezuře: 

Obdrží jezdci, kteří splnili minimálně jednu z uvedených podmínek v průběhu max. dvou po sobě 

jdoucích let: 

1) – absolvovali 5x soutěž stupně „ST“ se ziskem min. 65% bodů (ve volné sestavě se ziskem 

min. 67%) 

nebo 

2)  –  dtto min. 5x soutěž stupně „T“ a vyšší s min. ziskem 60% bodů (ve volné sestavě musí být 

výsledek min. 62%) 

Je též možná kombinace soutěží 1) a 2), lze započítat max. dvě volné sestavy celkem 

 

Ve skákání: 

Obdrží jezdci, kteří splnili minimálně jednu z uvedených podmínek v průběhu max. dvou let po sobě 

v klasických soutěžích: 

1) – dokončili 5x minimálně soutěž „ST**“ s max. 12tr.body v jedné soutěži 

nebo 5x „ST*“ s max. 8 tr. body v jedné soutěži (kombinace jsou možné) 

nebo 

2) – dokončili 3x soutěž stupně „T**“ s max. 16tr. body z jedné soutěže, nebo 3x „T*“ s max. 8 

tr. body v jedné soutěži. ( kombinace jsou možné) 

3) – dokončili 3x soutěž stupně min. „ST**“ s max. 12tr. body z jedné soutěže a 1x „T**“ s max. 

16tr. body v jedné soutěži. 

 

Ve všestrannosti: 

Obdrží jezdci, kteří splnili minimálně jednu z uvedených podmínek v průběhu max. dvou let po sobě: 

1) – dokončili 3x soutěž stupně min. CCI*, nebo vyšší 

nebo 

2) – dokončili 2x soutěž stupně min. CIC** nebo v kvalifikačních limitech dle FEI čl. 517 

nebo 

3)  - dokončili soutěž stupně CIC*** 

nebo 

4) – dokončili 4X soutěž stupně min. CNC** 

 

 



 5 

 

Ve spřežení: 

Obdrží jezdci, kteří splnili minimálně jednu z uvedených podmínek v průběhu max. čtyř let po sobě: 

Koně: 

1) – dokončili 4x kompletní soutěž s umístěním v každé z nich 1. – 3. místě 

nebo 

2) –  umístili se na 1. -3. místě na MČR, nebo ve finále ZP, nebo se umístili v 1/3 hodnocených 

jezdců na závodech CAI. 

Pony: 

1) – dokončili 4x kompletní soutěž na 1. místě 

nebo 

2) – umístili se na 1. místě na MČR, nebo v 1/2 hodnocených jezdců na CAI 

 

Ve voltiži: 

Obdrží jezdci, kteří splnili uvedenou podmínku v průběhu dvou let po sobě: 

1) –  dosáhli průměrné známky nad 7,0 včetně z min. třech CVI 

 

Ve vytrvalostních jízdách: 

Obdrží jezdci, kteří splnili alespoň jednu z uvedených podmínek.  

1) – jezdec, který úspěšně dokončil alespoň jednu soutěž CEI***. 

nebo 

2) – jezdec, který úspěšně dokončil alespoň jednu soutěž stupně T. 

nebo 

3) – jezdec, který se umístil na 1. místě na MČR. 

 

V reiningu 
 
Obdrží jezdci, kteří splnili uvedenou podmínku.  

1) – umístění na MČR 1 -3. místě z min. 15 startujících. 
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BRONZOVÝ ODZNAK 

 

V Drezuře: 

Obdrží jezdci, kteří splnili minimálně jednu z uvedených podmínek v průběhu max. dvou let po sobě: 
 

1) – absolvovali min. 5x soutěž stupně min. „L“ se ziskem min. 62% 

nebo 

2) – absolvovali min.5x soutěž stupně „S“ FEI a vyšší se ziskem min. 60% bodů (mimo volné 

sestavy) 

Je též možná kombinace soutěží uvedených v bodech 1) a 2) 

 

Ve Skákání: 

 

Obdrží jezdci, kteří splnili minimálně jednu z uvedených podmínek v průběhu max. dvou let po sobě 

v klasických soutěžích. 

1) – absolvovali 5x soutěž stupně min. „L**“ bez tr. bodů z každé soutěže, 

nebo 

2) – absolvovali 3x soutěž stupně „S**“ s max. 8tr. body z každé soutěže, nebo 3x „S*“ s max.4 

tr. body každé soutěže 

nebo 

3) – absolvovali 3x soutěž stupně „ST**“ s max. 16tr. body z každé soutěže, nebo 3x „ST*“ 

s max. 12tr. body z každé soutěže 

Pozn. Kombinace soutěží podle bodů 1), 2) a 3), jsou možné. 

 

Ve Všestrannosti: 

Obdrží jezdci, kteří splnili minimálně jednu z uvedených podmínek v průběhu max. dvou let po sobě: 
 

1) – dokončili 4x soutěž stupně min. “CNC*“ v kvalifikačních limitech dle FEI čl. 517 

nebo 

2) – dokončili 1x soutěž stupně min. „CCI**“, nebo „CIC**“ s umístěním v první polovině 

startovního pole 

nebo 

3) – dokončili 2x „CIC*“, nebo 2x „CNC**“ s umístěním v první polovině startovního pole. 
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Ve spřežení: 

Obdrží jezdci, kteří  splnili uvedenou podmínku v průběhu max. čtyř let po sobě: 

Koně: 

1) – dokončili 3x kompletní soutěž s umístěním na 1. – 3. místě 

Pony: 

1) – dokončili 3x kompletní soutěž na 1. místě 

 

Ve Voltiži: 

Obdrží jednotlivci, kteří splnili uvedenou podmínku v průběhu max. dvou let po sobě: 

- Dosáhli průměrné známky 6,5 z min. třech CVI 

 

Ve vytrvalostních jízdách: 

Obdrží jezdci, kteří splnili alespoň jednu z uvedených podmínek.  

1) – jezdec, který úspěšně dokončil alespoň jednu soutěž CEI** nebo vyšší. 

nebo 

2) – jezdec, který úspěšně dokončil alespoň jednu soutěž stupně ST nebo vyšší. 

V reiningu 
Obdrží jezdci, kteří splnili uvedenou podmínku.  

1) umístění na MČR na 1. -3. místě z min. 10 startujících. 
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SPORTOVNÍ ODZNAK PONY 

 

Sportovní odznak pony získá jezdec, který splnil v příslušné disciplíně jednu z uvedených podmínek: 

 

Drezura 

 

1) – umístil se na1. místě na MČR v soutěži jednotlivců 

nebo 

– Absolvoval v průběhu max. dvou let po sobě 5x jednu z úloh P6, P7, L4  a vyšších se ziskem 

min. 65% z každé soutěže 

 

Skoky 

1) – umístil se na 1. místě na MČR v soutěži jednotlivců, vyjma kategorie Jízda na pony 

nebo 

2) – absolvoval v průběhu max. dvou let po sobě 5x parkur min. obtížnosti „STP“ (tj. 90-100-

110) a vyšší do 8tr. bodů v každé soutěži. 

Všestrannost 

1) – umístil se na 1. místě na MČR 

nebo 

2) – v průběhu max. dvou  let po sobě dokončil 3x soutěž st. „S –Pony“ (90-90), nebo vyšší 

s umístěním v 1 polovině startovního pole. 

Na základě rozhodnutí Výkonného výboru ze dne 3. 3. 1999 nemohou být splněny podmínky 

k udělení výkonnostních odznaků pouze v jedné soutěži (např. u MČR konaného při mezinárodních 

závodech) 
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VÝKONNOSTNÍ ODZNAK - LONŽÉR 

ZLATÝ ODZNAK 

Obdrží Lonžéři, kteří  splnili tyto tři uvedené podmínky v průběhu max. dvou let po sobě: 

 

1) v každém roce 1. místo MČR jednotlivci nebo skupina. 

2) v každém roce 2x CVI do 3. místa ve skupinách nebo do 6. místa v soutěži jednotlivců. 

3) během těchto dvou let ME, MS jednotlivci do 15. místa nebo skupiny do 6. místa. 

STŘÍBRNÝ ODZNAK 

Obdrží Lonžéři, kteří  splnili tyto tři uvedené podmínky v průběhu max. dvou let po sobě: 

1) v každém roce 1x do2.místa MČR jednotlivci nebo skupina 

2)    v každém roce 2x CVI do 5. Místa ve skupinách nebo 10. místa v jednotlivcích 

3)   během těchto dvou let 1y účast ME, MS. 

BRONZOVÝ ODZNAK 

Obdrží Lonžéři, kteří  splnili tyto dvě uvedené podmínky v průběhu max. dvou let po sobě: 

1) 1x do 3. místa MČR jednotlivci, skupina 

2) 2x CVI do 10. místa ve skupinách nebo do 15. místa v jednotlivcích 

Podklady pro udělení odznaků předkládá voltižér nebo lonžér sám prostřednictvím svého subjektu. 

 

OBECNĚ: 

Každý výkonnostní odznak lze získat pouze jednou. Po splnění podmínek získání odznaku žádá 
mateřský subjekt příslušný OV o vydání výkonnostního odznaku pro jezdce. OV po zkontrolování 
splněných podmínek pro získání výkonnostního odznaku předá žádost VV ČJF. 
 

 

Schváleno VV ČJF 15. 5. 2018 


