
PRAVIDLA SEVEROČESKÉHO STYLŠAMPIONÁTU 2018 
Mohou se zúčastnit pouze jezdci a koně registrovaní u ČJF za Severočeskou oblast. 

Styl šampionát bude vypisován v těchto kategoriích: 
• Jezdci 8 – 12let na pony, pony handicap S, A, B obtížnost ZP, ZLP 
• Jezdci 13 – 16let na pony do 148 cm obtížnost ZLP, LP 
• Děti 12 – 14let na velkých koních obtížnost ZM, Z 
• Junioři 14 – 18let na velkých koních obtížnost Z, ZL 

SOUTĚŽE PRO DĚTI (ZM, Z) A JUNIORY NA VELKÝCH KONÍ (Z, ZL) 
Kvalifikační kola budou probíhat v dubnu – září 2018 na jednotlivých závodech na styl v rámci Severočeské 
oblasti.  Dvojice může startovat pouze v jedné kategorii, max. 3 koně. 

7.4.2018                     Ústí nad Labem                               

22.4.2018                   Děčín – Na Větrné hůrce                                                                                                                                      
5.5.2018                     Děčín                                                                                                 

12.5.2018  Židovice                 
2.6.2018                     Ústí nad Labem                
16.6.2018                   Židovice                                                                                                                   
23.6.2018  Ústí nad Labem                  
7.7.2018                     Ústí nad Labem                                                                                          

14.7.2018                   Židovice                 
21.7.2018  Louny                                                                                                                    
18.8.2018  Židovice                                                                                                                                                                                                                             
25.8.2018                   Děčín – Na Větrné hůrce                                                                              
1.9.2018                     Ústí nad Labem                                                                                       

8.9.2018            finále Židovice        

Kvalifikace do finále severočeské oblasti VELCÍ KONĚ: 
Pro účast ve finále musí dvojice jezdec-kůň získat minimálně 3 kvalifikační výsledky (známky). 

V případě vyššího počtu dosažených známek v průběhu sezony se počítají nejlepší 3 známky ze všech 
dosažených. Finálové kolo proběhne na podzimních závodech v Židovicích. Zde ve finálovém kole získá 
dvojice jezdec - kůň čtvrtý výsledek (čtvrtou známku). O vítězi Styl šampionátu 2018 Severočeské oblasti 

rozhodne součet tří nejlepších kvalifikačních výsledků + výsledek finálového kola, v případě rovnosti 
rozhodne lepší výsledek finálového kola. 

SOUTĚŽE NA STYL PONY (ZP, ZLP, LP) 
Kvalifikační kola budou probíhat v dubnu – září 2018 na jednotlivých závodech na styl v rámci Severočeské 
oblasti.  Dvojice může startovat pouze v jedné kategorii, max. 3 pony. 

31.3.2018       Děčín   
21.4.2018       Most                    
22.4.2018       Děčín – Na Větrné hůrce                           
1.5.2018         Úpořiny                    

5.5.2018         Děčín 
19.5.2018       Most                   

9.6.2018         Most                     
21.7.2018       Louny                                                                                                                         
25.8.2018       Děčín – Na Větrné hůrce    
                                                                                                                                                                       
22.9.2018       finále Most 

Kvalifikace do finále severočeské oblasti PONY: 
Pro účast ve finále musí dvojice jezdec-pony získat minimálně 3 kvalifikační výsledky (známky). 
V případě vyššího počtu dosažených známek v průběhu sezony se počítají nejlepší 3 známky ze všech 
dosažených. Finálové kolo proběhne na podzimních závodech v Mostě. Zde ve finálovém kole získá dvojice 

jezdec - kůň čtvrtý výsledek (čtvrtou známku). O vítězi Styl šampionátu 2018 Severočeské oblasti rozhodne 
součet tří nejlepších kvalifikačních výsledků + výsledek finálového kola, v případě rovnosti rozhodne lepší 
výsledek finálového kola. 

      
Zpracovala:    Mgr. Venuše Antoniszynová   

Schválila za SčOV ČJF:  Jaroslava Vávrová, dne 18.2.2018                                                


