
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ STŘEDOČESKÉ OBLASTI ČJF 
ROK 2019 

 
1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY DISCIPLÍNY 

 
Mistrovských soutěží závodu se mohou zúčastnit pouze licentovaní  jezdci – členové subjektů  
Středočeské oblasti – B, není podmínkou občanství ČR. 
Soutěžící v mistrovských soutěžích neplatí startovné, ceny a trofeje do mistrovských soutěží 
poskytuje Středočeská oblast. 
Pro pořadatele: 
Rozhodčí závodu nominuje Oblastní výbor – hlavní rozhodčí a stavitele přímo, ostatní po 
konzultaci s pořadatelem, vždy upřednostněni rozhodčí – členové oblasti B.  
Zpracovatel výsledků a hlasatel po konzultaci s OV.  
Podmínkou pořádání jsou samostatné dekorovací ceremoniály – stupně vítězů, na dekorování 
sekty. 
 

2. SKOKY (velcí koně) 
 

Mistrovské soutěže se jedou jako uzavřené, pouze pro účastníky OM. 
Všechny mistrovské soutěže jsou dvoukolové. 
V ostatních soutěžích závodu mohou startovat i soutěžící jiných oblastí, ale počet startů bude omezen 
dle časového plánu a upřednostněni budou účastníci OM a členové oblasti B. 
 

Jeden kůň či jezdec se smí současně zúčastnit soutěže družstev a jednotlivců, ale ne současně dvou 
rozdílných kategorií jednotlivců, účast ve vyšší věkové kategorii (v rámci kategorií daného závodu) je 
povolena. 
 
Mistrovské kategorie: 
 

Kombinovaná soutěž nadějí – O POHÁR PŘEDSEDY STŘEDOČESKÉ OBLASTI 
Kombinovaná soutěž drezura Z2 a parkur Z, otevřena pro jezdce do 18. let věku včetně. Kompletní 
pravidla pro tuto kategorii uveřejněna na webu Středočeské oblasti. 
 

Mistrovské soutěže jednotlivců 
Hodnocení dle PJS čl. 273.4.4.2. – dvoukolová soutěž, jednotlivá kola nejsou samostatně hodnocena. 
O umístění na 1.-3. místě při rovnosti součtu trestných bodů obou kol rozhoduje rozeskakování.  
Ostatní soutěžící se umístí podle součtu trestných bodů z obou kol a času dosaženého v druhém kole.  
Prvního kola mistrovské soutěže jednotlivců se smí každý jezdec zúčastnit max. se dvěma koňmi, do 
výsledku soutěže bude započítán jen výsledek lepšího z nich, druhého kola mistrovské soutěže se smí 
jezdec zúčastnit pouze s jedním koněm, a to pouze koněm, který dokončil první kolo. Pokud se jezdec 
rozhodne účastnit druhého kola s koněm, který dosáhl v prvním kole horšího výsledku, bude v rámci 
hodnocení obou kol započítán výsledek pouze tohoto koně. V druhém kole se startuje v obráceném 
pořadí dle výsledku a času 1. kola. 
 

Kategorie (dle roku narození) a obtížnosti: 
OBLAST B     Mládež mladší  12 - 15 let   -   Z + ZL        
                       Mládež starší 16 - 18 let  - ZL + L* 
                       Mladí jezdci 16 – 21 let – L* + L* 
                       Ženy - L* + L* 
                       Senioři – S* + S** 
 
 

Družstva B – obtížnost L* + L* 



Hodnocení dle PJS čl. 265.2. – dvoukolová soutěž, jednotlivá kola nejsou samostatně hodnocena. 
Složení: družstva 3-4 členná, pouze klubová nebo okresní v rámci klubů oblasti, v rámci kategorií 
smíšená (kategorie účastnící se tohoto mistrovství). Nejpozději v termínu prezentace pro první soutěž 
závodů je nutno nahlásit jméno vedoucího družstva, který nemusí být aktivním účastníkem této 
soutěže. Jeho povinností je včasná prezentace, losování pořadí družstva a jeho číselné specifikace, 
určení pořadí soutěžících, a účast na dekorování spolu s jezdci. Složení družstev je možno konzultovat i 
po uzávěrce přihlášek na tyto závody, nejpozději však před zahájením poslední páteční soutěže, 
informace a aktuální složení družstev naleznete na www.koneptyrov.cz. V pátek po skončení poslední 
soutěže proběhne slavnostní losování pořadí družstev. 
Složení soutěžních dvojic v družstvech není možné po obě kola měnit. Pořadí startujících v rámci 
družstva určí vedoucí družstva, a je totožné pro obě kola. 
V obou kolech se započítávají výsledky tří nejlépe umístěných dvojic, výsledek obou kol se sčítá. Do 
druhého kola postupují pouze družstva, která dokončila 1. kolo.  
 
Při rovnosti součtu trestných bodů se koná rozeskakování o medailové pozice, rozeskakování se účastní 
za každé družstvo pouze jeden jeho člen, a to ten, kterého určí vedoucí družstva. O dalším pořadí 
rozhoduje součet trestných bodů z obou kol, a součet časů dosažených v druhém kole.  
V prvním kole o startovním pořadí družstev rozhoduje losování, v druhém kole se startuje v obráceném 
pořadí dle výsledku a času 1. kola. 
 
Ceny v celkové hodnotě 83.000,-Kč (věcné ceny vyplacené v penězích (kategorie nadějí 1500-1000-
500, plus poukázky 1500-1000-1000-500-500) (kategorie mládež mladší 1500-1500-1000-1000-500, 
poukázky 1500-1000-1000-500-500), (kategorie mládež starší 3000-2500-2000-1500-1000), (kategorie 
ml. jezdci 3000-2500-2000-1500-1000), (kategorie ženy 3500-2800-2300-1800-1500-1000-500), 
(kategorie senioři 4000-3000-2500-2000-1500-1000-500), (kategorie družstva 6000-4000-3200-2400-
2000). 
 
 

3. DREZURA (velcí koně) 
 

Mistrovské soutěže se jedou jako otevřené, pouze pro účastníky OM. 
Mistrovské soutěž se jedou jako jednokolové, v mistrovské soutěži lze startovat pouze s jedním koněm, 
a to s tím, kterého jezdec zvolí před začátkem soutěže. 
 
Kategorie a obtížnosti/úlohy: 
OBLAST B     Děti         DUA 
                       Junioři     DD 
                       Mladí jezdci + senioři    JU 
 
Ceny v celkové hodnotě  30.000,-Kč (věcné ceny vyplacené v penězích (v každé kategorii 3000-2500-
2000-1500-1000). 
 
 

 
4. VŠESTRANNOST 

 
Mistrovské soutěže se jedou jako otevřené, účastníci OM mohou být dekorováni i v rámci otevřené 
soutěže pokud uhradí startovné. 
Mistrovské soutěže se jedou jako jednokolové, v mistrovské soutěži lze startovat pouze s jedním 
koněm, a to s tím, kterého jezdec zvolí před začátkem soutěže. 
 

 



Kategorie (dle kategorií MČR) a obtížnosti: 
OBLAST B     Pony            ZLP        
                       Děti a junioři     Z 
                       Mladí jezdci + senioři  L 
                        
Družstva B – obtížnost ZL (družstva, složená pouze z účastníků oblasti B, mohou být tříčlenná, bodují 
vždy však dva nejlepší výsledky družstva). Pony nemohou startovat v soutěžích družstev, jinak je možné 
složení družstev v rámci všech kategorií. Složení soutěžících dvojic v družstvech není možné měnit. 
 
Ceny v celkové hodnotě 43.600,-Kč (věcné ceny vyplacené v penězích (kategorie pony 2000-1600-
1200-800-400), (kategorie děti + junioři 3000-2500-2000-1500-1000), (kategorie ml. jezdci + senioři 
3000-2500-2000-1500-1000), (kategorie družstva 6000-4000-3200-2400-2000). 
 

 
5. PONY 

 
Mistrovské soutěže se jedou jako otevřené, účastníci OM mohou být dekorováni i v rámci otevřené 
soutěže pokud uhradí startovné. 
Mistrovské soutěže se jedou jako jednokolové, v mistrovské soutěži lze startovat pouze s jedním 
koněm, a to s tím, kterého jezdec zvolí před začátkem soutěže. 
. 
 
Kategorie (pouze pro kategorii děti) a obtížnosti: 
SKOKY          Děti do  12ti let   -   LPA        
                       Děti od  13ti let  -   SPB 
DREZURA     Děti do  12ti let   -   DUA        
                       Děti od  13ti let  -   DD 
 
Ceny v celkové hodnotě 30.000,-Kč (věcné ceny vyplacené v poukázkách 2500-2000-1500-1000-500 
v každé kategorii. 
 
 

 
 

6. SPŘEŽENÍ 
 

Mistrovské soutěže se jedou jako otevřené, účastníci OM mohou být dekorováni i v rámci otevřené 
soutěže pokud uhradí startovné. 
Mistrovské soutěže se jedou jako jednokolové. 

 
Mistrovské kategorie: 
PONY 
JEDNOSPŘEŽÍ 
DVOJSPŘEŽÍ 
ČTYŘSPŘEŽÍ 
 
Ceny v celkové hodnotě 40.000,-Kč (věcné ceny vyplacené v penězích v každé kategorii. 


