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SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR ČJF - 2019 
 

 

 
 
 
 

Nominace na MČR ČJF všech disciplín a kategorií provádí  
OV vysílající oblasti 

 

Kvalifikace jezdců se ověřují v JIS, za zahraničních soutěží musí přihlašovatel 
sportovce doložit výsledky v papírové nebo elektronické podobě oblastnímu 
sekretáři k ověření splněné kvalifikace za správnost ověření splněné kvalifikace 
odpovídá oblastní sekretář a kvalifikaci potvrzuje zadáním jezdce do přihlášky v JIS 
na příslušné MČR a do správné kategorie” 

 
Součástí přihlášky musí být jméno vedoucího ekipy, ten je pro celý závod MČR 
osobou pověřenou k jednání jménem oblastních soutěžících. 

 
 

Ostatní obecná ustanovení pro všechny disciplíny a kategorie 
 

Na MČR (v mistrovských soutěžích) může startovat pouze jezdec, člen ČJF, který 
je občanem ČR, registrovaný v dané oblasti nejméně jeden měsíc před uzávěrkou 
přihlášek daného MČR a je držitelem platné licence ČJF. 
Kůň musí být vybaven řádnou roční licencí ČJF, případně hostovací roční licencí  
(v platném formátu). 
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SKOKY 

 
 

Mistrovství ČR 2019 

 
Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických 
soutěžích. 
Lze je plnit i na halových závodech a soutěžích v zahraničí /klasické soutěže/ 
Kvalifikace se plní v období od následujícího dne po MČR 2018 do uzávěrky 
přihlášek MČR 2019. 
Za potvrzení, správnost a odeslání podepsané kvalifikace pořadateli odpovídá 
sekretář vysílající oblasti. Nominaci na MČR provádí příslušný OV oblasti. 
 
V rámci závodů MČR je možná účast max. 4 kvalifikovaných koní na jednoho 
jezdce. 
V mistrovských soutěžích může startovat každý soutěžící za následujících 
podmínek: 
 
 
- Zahajovací skákání (zahajovací trénink) jsou přístupné pro všechny dvojice 
startující na MČR dle PJS. 
- V mistrovské soutěži jednotlivců může každý soutěžící startovat maximálně 
na třech koních 
- V prvém kole (PJS čl.299.1.3.) soutěže jednotlivců může soutěžící startovat 
na třech koních 
- V druhém kole soutěže jednotlivců může startovat na dvou koních, s kterými 
dokončil kolo první 
- Ve třetím kole soutěže jednotlivců může startovat pouze na jednom koni, 
s kterým dokončil kolo druhé. 
- V mistrovské soutěži družstev startuje jezdec s jedním koněm 
- Ukončení prezentace do prvního kola soutěže družstev je nejdříve 1 hodinu 
po ukončení všech prvních kol jednotlivců. 
- Složení družstva určí vedoucí oblastní ekipy. 
- Do třetího kola v mistrovských soutěžích postupuje max.30 dvojic, jejichž 
součet trestných bodů z prvních dvou kol nepřesáhne 26 tr.b. 
  
Pro MČR všech kategorií jsou závazné stanovené STP a rozpisy jednotlivých MČR. 
Rozpis pro MČR – skoky – schvaluje VV na základě doporučení člena VV pro 
legislativu ve spolupráci s komisí disciplíny. 
První a druhá kola soutěže jednotlivců a první kolo soutěže družstev mohou být 
vyhodnoceny jako samostatné soutěže přístupné pouze pro soutěžní dvojice - 
účastníky MČR, kteří mají kvalifikaci pro danou obtížnost, a jsou nominováni 
příslušnou oblastí. 
Jezdci kategorie dětí, mladší junioři a starší junioři smí startovat na MČR 2019 ve 
vyšší věkové kategorii, než věkem náleží, pakliže dvojice má splněnou kvalifikaci 
dle STP 2019 pro tuto  kategorii a to pouze o jednu věkovou kategorii. 
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Jednotlivci, ženy a jezdci U25 
 

Jednotlivci (min věková hranice: dosažení věku 18 let v daném kalendářním 
roce) 

Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo T*(145), 2. kolo T* (145), 3. kolo T**(150) hodnocení dle stupnice A 
Do třetího kola postupuje maximálně 30 účastníků. 
Kvalifikace: 1 x T* a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici a 2 x T*  a vyšší s max. 
počtem 8 tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci  
  
Ženy (min věková hranice: dosažení věku 18 let v daném kalendářním roce) 

Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo S**(130), 2. kolo ST*(135), 3. kolo ST**(140) hodnocení dle stupnice A 
Do třetího kola postupuje maximálně 30 účastníků. 
Kvalifikace: 1 x S**(130) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici, 1x ST*(135) a 1x 
ST**(140) a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci,  
 

Jezdci U25 (16 – 25 let) 
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo ST*(135), 2. kolo ST**(140), 3. kolo ST**(140) hodnocení dle stupnice A 
Do třetího kola postupuje maximálně 30 účastníků. 
Kvalifikace:  1 x ST*(135) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici a 2x ST**(140) a 
vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci  
 

Družstva 
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3 – členných oblastních družstev s rozeskakováním na 
medailových místech. 
Startovat může i kategorie jezdců „U25“ 
1. kolo S**(130), 2. kolo S**(130) hodnocení dle stupnice A. 
Do druhého kola postupuje max. 15 družstev, družstva postupující na 11. - 15. místě 
nesmí mít větší ztrátu než 8 tr.b. na 10. družstvo.  
 
Kvalifikace: 2 x S**(130) a vyšší se součtem tr. b. z obou kvalifikací max. 4 tr.b. pro 
dvojici Družstva nominuje příslušná oblast – maximálně však dvě oblastní družstva. 
Ukončení prezentace do prvního kola soutěže družstev je nejdříve 1 hodinu po 
ukončení všech prvních kol jednotlivců. 
 

Děti a junioři 
 

Děti 
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo L*(115), 2.kolo L*(115), 3. kolo L**(120), hodnocení dle stupnice A. V 
kategorii dětí není povolen klasický vodní příkop. Vodní příkop (Liverpool) pod 
překážkou je povolen, jeho šířka však nesmí přesáhnout 2,5m. Horní prvek musí 
být nižší o 10cm a více, než je horní hranice daného parkuru. 
Kvalifikace: 1x L*(115) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici, 1x L*(115) a 1x 
L**(120) a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci. 
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Mladší junioři a juniorky - Kategorie 14 – 16 let 
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo L**(120), 2. kolo S* (125), 3. kolo S**(130) hodnocení dle stupnice A 
Kvalifikace: : 1 x L**(120) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici, 1x S*(125) a 1x 
S**(130) a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci, 
 

Starší junioři a juniorky - Kategorie 17 – 18 let 
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo S*(125), 2. kolo S**(130), 3. kolo S**(130) hodnocení dle stupnice A 
Kvalifikace: 1 x S*(125) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici a 2x S** (130) a 
vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci 
 

Družstva děti 
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3 – členných oblastních družstev s rozeskakováním na 
medailových místech. 
1. kolo ZL(110), 2. kolo ZL(110) hodnocení dle stupnice A. V kategorii dětí není 
povolen klasický vodní příkop. Vodní příkop (Liverpool) pod překážkou je povolen, 
jeho šířka však nesmí přesáhnout 2,5m. Horní prvek musí být nižší o 10cm a více, 
než je horní hranice daného parkuru 
Do druhého kola postupuje max. 15 družstev, družstva postupující na 11.-15. 
místě nesmí mít větší ztrátu než 8 tr.b. na 10. družstvo.  
Kvalifikace: 2x ZL(110) a vyšších do 12 tr.bodů, celkem pro dvojici  
Družstva nominuje příslušná oblast – maximálně však dvě oblastní družstva. 
Ukončení prezentace do prvního kola soutěže družstev je nejdříve 1 hodinu po 
ukončení prvního kola dětí jednotlivců. 
 

Družstva junioři 
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3–členných oblastních družstev s rozeskakováním na 
medailových místech. 
1.kolo L**(120), 2. kolo L**(120) hodnocení dle stupnice A. 
Do druhého kola postupuje max. 15 družstev, družstva postupující na 11.-15. místě 
nesmí mít větší ztrátu než 8 tr.b. na 10. družstvo 
Kvalifikace: 2x L**(120) a vyšších do 12 tr.bodů, celkem pro dvojici  
Družstva nominuje příslušná oblast – maximálně však dvě oblastní družstva 
Ukončení prezentace do prvního kola soutěže družstev je nejdříve 1 hodinu po 
ukončení prvních kol juniorů jednotlivců. 
 

Kvalifikace na ME 2019 kategorie děti 

Absolvování Grand Prix na CSI Ch/J/Y do 8 tr.b.v  základním kole 
nebo 
Absolvování soutěže Poháru Národů na CSIO Ch/J/Y do 8.tr.b v jednotlivém kole 
nebo 
Absolvování nejméně dvou klasických soutěží na výšce 125cm v základním kole, 
do 4 tr.b.z obou soutěží celkem a to na venkovních závodech CSI  
Kvalifikaci je možno plnit od 1.7.2018 do uzávěrky nominativních přihlášek na ME 

 
Kvalifikace na ME 2019 v ostatních kategoriích dle kritérií FEI 

Nominaci reprezentantů ČR všech kategorií navrhuje odborná komise ve 
spolupráci s reprezentačním trenérem a schvaluje VV. 
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Mistrovství ČR 2019 
 

Kvalifikaci pro MČR drezura ve všech kategoriích je možné plnit pouze v určených 
klasických soutěžích, nelze ji plnit v soutěžích volná sestava a KMK.  
Lze ji plnit i na halových závodech a soutěžích v zahraničí /klasické soutěže FEI/.  
Výsledky musí být zveřejněny na webu ČJF, nebo dodány na sekretariát ČJF ze 
zahraničí. 
Kvalifikace lze plnit v období od následujícího dne po MČR 2018 do uzávěrky 
přihlášek MČR 2019.  
Za potvrzení, správnost a odeslání pořadateli odpovídá sekretář vysílající oblasti. 
Nominaci na MČR provádí příslušný OV oblasti.  
V mistrovských soutěžích může startovat každý soutěžící za následujících 
podmínek:  
V mistrovské soutěži jednotlivců může každý soutěžící startovat maximálně na dvou 
koních  
-  V prvém kole soutěže jednotlivců může soutěžící startovat na dvou koních  
- V druhém kole soutěže jednotlivců může startovat na dvou koních, s kterými 
dokončil kolo první  
- Ve třetím kole soutěže jednotlivců může jezdec startovat pouze na jednom koni, s 
kterým dokončil kolo druhé. Do 3. kola postupuje patnáct nejlépe umístěných dvojic 
po 2. kole u seniorů, u ostatních kategorií postupují všichni soutěžící, kteří dokončili 
2. kolo. O postupu do 3. kola rozhoduje průměr procent ze dvou kol, v případě 
rovnosti rozhoduje lepší výsledek v 2. kole.  
- O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol.  
V případě rovnosti % ze tří kol rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole. Jezdci kategorie 
dětí, mladší junioři a starší junioři smí startovat na MČR 2019 ve vyšší věkové 
kategorii, než věkem náleží, pakliže dvojice má splněnou kvalifikaci dle STP 2019 
pro tuto  kategorii a to pouze o jednu věkovou kategorii. 
Pro MČR všech kategorií jsou závazné stanovené STP a rozpisy jednotlivých MČR.  
Rozpis pro MČR – drezura – schvaluje VV na základě doporučení člena VV pro 
legislativu ve spolupráci s drezurní komisí. 
  

Senioři – jednotlivci – Malá runda 
Tříkolová soutěž  1. kolo – Prix St.Georges (2018)  

2. kolo – Intermediate I (2018)  
3. kolo – vIM1 (2017) 

Senior startující v Malé rundě nemůže startovat ve Velké rundě. 
Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách IM1 nebo vyšší na dvou 
různých místech dosáhnout výsledku min. 62%  
 

Senioři – jednotlivci –Střední runda 
Tříkolová soutěž  1. kolo – Intermediate A (2018) 

2. kolo – Intermediate B (2018) 
3. kolo – vIMA/B (2018) 

Senior startující ve Velké rundě nemůže startovat v Malé rundě. 
Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách stupně TT na dvou 
různých místech dosáhnout výsledku min. 62% 

DREZURA 
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Jezdci U25 (16 – 25 let) 

Tříkolová soutěž  1. kolo – úlohy YU (2018)  
2. kolo – Prix St.Georges (2018)  
3. kolo – vY (2017) 

Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou FEI úlohách YU, PSG, YJ, IM1 na 
dvou různých místech dosáhnout výsledku min. 62%  
 

Junioři 
a) Junioři mladší (14 – 16 let)  
Tříkolová soutěž  1. kolo – JU (2018)  

2. kolo – JU (2018)  
3. kolo – vJ (2017)  

Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách JU, JD, JJ nebo úlohách 
FEI YU, PSG, YJ, IM1 na dvou různých místech dosáhnout výsledku min. 60%  
 
b) Junioři starší (17 – 18 let)  
Tříkolová soutěž  1. kolo – JD (2018)  

2. kolo – JJ (2018)  
3. kolo – vJ (2017)  

Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách JD, JJ nebo FEI úlohách 
YU, PSG, YJ, IM1 na dvou různých místech dosáhnout výsledku min. 60%  
 

Děti 
Tříkolová soutěž  1. kolo – DU-B (2018)  

2. kolo – DD (2018) 
3. kolo – vL (2017)  

Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách DD, DJ, L4, L5 nebo FEI 
úlohách stupně S na dvou různých místech dosáhnout výsledku min 60%.  
 

Soutěž družstev 
Dvoukolová soutěž  1. kolo + 2. kolo  
    1. jezdec JU (2018)  
    2. jezdec JD (2018)  
    3. jezdec JJ (2018)  
    4. jezdec SG (2018) 
Startují tří- nebo čtyřčlenná smíšená družstva (tři nebo čtyři různí jezdci na různých 
koních) klubová nebo oblastní. První jezdec družstva startuje 2x v úloze JU (2018), 
druhý jezdec družstva startuje 2x v úloze JD (2018), třetí jezdec startuje 2x v úloze 
JJ (2018), čtvrtý jezdec startuje 2x v úloze SG (2018). Členem družstva může být 
senior, mladý jezdec nebo junior. V přihlášce musí být určeno, která dvojice startuje 
jako 1.jezdec v úloze JU, 2.jezdec v úloze JD, 3.jezdec v úloze JJ a čtvrtý jezdec 
v úloze SG. 
Jezdec může startovat pouze v jednom družstvu. Členem družstva nemůže být kůň 
startující v soutěži jednotlivců (s výjimkou para), v soutěžích stupně „S“ nesmí 
startovat dvojice, která již startovala na úrovni T a výše, z každé oblasti mohou být 
vyslána max. 2 družstva.  
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent dosažených třemi 
nejlepšími jezdci v obou kolech. Nejhorší procentuální výsledek každého kola se 
škrtá. Do druhého kola postupují všechna družstva.  
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Kvalifikace: Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách FEI svého stupně nebo 
vyšších, na dvou různých místech dosáhnout výsledku min. 60% 

Nominaci reprezentantů ČR všech kategorií navrhuje odborná komise ve 
spolupráci s reprezentačním trenérem a schvaluje VV. 

 
 

PARADREZURA 

 
V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, ve třetím 
mistrovském kole startuje pouze s jedním, se kterým dokončil obě kola. Každý 
jezdec může startovat pouze v jedné kategorii. O konečném pořadí na všech 
místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. V případě rovnosti průměru % ze tří 
kol, rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.  
Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí před startem na MČR absolvovat alespoň 
jednu úlohu svého Gradu na národních závodech nebo na CPEDI. Výsledky soutěží 
musí být zveřejněny na stránkách ČJF, výsledky ze závodů v zahraničí musí být 
zaslány na sekretariát ČJF.  
V případě, že bude v Gradu 1 - 3 nebo v Gradu 4 - 5 přihlášeno méně startujících 
než 3 různé dvojice ze dvou subjektů, bude vyhodnocení MČR spojeno do jedné 
společné kategorie:  Mistr ČR Grade 1 – 5. 
 

Mistr ČR Grade 1, 2 a 3  s mezinárodní účastí 
Tříkolová soutěž  –  jezdec jede úlohu svého Gradu  

1. kolo – Individual Test 2017 
2. kolo – Team Test 2017 
3. kolo – Freestyle 2017  

 
Mistr ČR Grade  4 a 5  s mezinárodní účastí 

Tříkolová soutěž –  jezdec jede úlohu svého Gradu  
1. kolo – Individual Test 2017 
2. kolo – Team Test 2017 
3. kolo – Freestyle 2017  

 
Mistr ČR para Nezařazení 

Tříkolová soutěž  –  jezdec volí úlohy stejného Gradu 
1. kolo – Novice A 2017 
2. kolo – Novice B 2017 
3. kolo – Freestyle 2017 

 

Kvalifikace na ME 2019 ve všech kategoriích drezury i paradrezury  

dle kritérií FEI 
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VŠESTRANNOST 

 
 

Mistrovství ČR 2019 

 
 
Drezurní zkouška: rozhodují vždy 3 rozhodčí  
 

Kvalifikace pro všechny kategorie: 
 
Kvalifikační výsledek musí být dosažen ve dvojici (jezdec+kůň), a to i na závodech 
v zahraničí odpovídajících danému stupni obtížnosti s výsledkem:  
Drezurní zkouška: max. 45 tr.bodů (tj.55% ).   
Terénní zkouška: 1 kvalifikační výsledek bez trestných bodů na překážkách + 1 
kvalifikační výsledek s max. 20 tr. body na překážkách.  
Skoková zkouška: max. 16 tr. bodů na překážkách. Trestné body za čas se ve 
skokové a terénní zkoušce nezapočítávají do trestných bodů potřebných pro získání 
kvalifikace.   
Kvalifikaci je možno plnit od následujícího dne po skončení MČR 2018 do uzávěrky 
přihlášek MČR 2019. Do kvalifikace je možno započítat i výsledky ze soutěží stejné 
či vyšší obtížnosti v zahraničí. Přihlašovatel je povinen zaslat datum, místo a 
výsledek splnění kvalifikace prostřednictvím svého oblastního sekretáře pořadateli 
MČR.   

Senioři 

Stupeň obtížnosti „ST“ - CNC 3*.  

Drezurní úloha:     FEI 3*B 2015.  

Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky ze soutěže st. „S“ a vyšší. 

Jezdci U 25 ( 16-25 let) 

Stupeň obtížnosti „S“ – CNC 2*.  

Drezurní úloha:     FEI 2*B 2015.  

Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně 1 ze soutěže st.“L“ a 1 ze soutěže  

st. „S“  nebo vyšších. 

Junioři starší (17-18 let) 

Stupeň obtížnosti „L“ – CNC 1*.  

Drezurní úloha:    FEI 1* 2018 . 

Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně 1 ze soutěže st. „ZL“ a 1 ze 

soutěže „L“ nebo vyšších.  

Dvojici není možno současně přihlásit do soutěže družstev.   

Junioři mladší (14-16 let) 

Stupeň obtížnosti „ZL“ .  

Drezurní úloha:    CN 4/14.  

Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně 1 ze soutěže „Z“ a 1 ze soutěže 

„ZL“ nebo vyšších.  
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Družstva 

Stupeň obtížnosti „L“ – CNC 1*.  

Drezurní úloha:    FEI 1* 2018.  

Oblastní družstva 3-4 členná, mohou být smíšená J,U 25,Sen. Započítávají se 

výsledky 3 nejlepších z družstva. Družstva nominuje příslušná oblast a garantuje 

splnění kvalifikací všech členů družstva.   

Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně 1 ze soutěže „ZL“ a 1 ze soutěže 

„L“ nebo vyšších.   

Děti (12-14 let) 

Stupeň obtížnosti „Z“  

Drezurní úloha:    CN 2/14.  

Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně 1 ze soutěže „ZK“ a 1 ze soutěže 

„Z“ nebo vyšších. 

Jezdci 10-13 let na pony 

Stupeň obtížnosti „ZL“  

Drezurní úloha: CN 1/14.  

Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně ze soutěže pony ZL nebo vyšších. 

Jezdci 13 – 16 let na pony 

Stupeň obtížnosti „L“  

Drezurní úloha: CN 3/14. 
Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně ze soutěže pony ZL nebo vyšších. 

V případě, že v termínu uzávěrky MČR 2019 nebude dle VP bod N12.1. naplněna 
věková kategorie jezdců 10-13 let, budou mít případné dvojice z této věkové 
kategorie při splnění kvalifikačních podmínek (pony L a vyšší) možnost startu v 
mistrovské soutěži Pony obtížnosti L a tato bude mistrovskou soutěží pro kategorii 
jezdců 10-16 let.  

Kvalifikace na ME a Šampionát mladých koní všestrannost 2019 

 
Kvalifikace CH – EU – J + YR + S Kvalifikační podmínky dle FEI  

Kvalifikace CH – YH Pro 7-mi leté koně a 6-ti leté koně kvalifikační podmínky dle 

FEI  

Kvalifikace CH – EU - pony Kvalifikační podmínky dle FEI  
 
Nominaci reprezentantů ČR všech kategorií navrhuje odborná komise ve 
spolupráci s reprezentačním trenérem a schvaluje VV. 
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SPŘEŽENÍ 

 
 

Mistrovství ČR 2019 

 
 
 

Jednospřeží: CAN 3* 
Drezurní úloha č. 9   / 3*C HP1/ 
Kvalifikace: jezdec musí dokončit dvě CAN2* nebo CAI2* a vyšší ve své kategorii 
 
 

Dvojspřeží: CAN 3* 
Drezurní úloha č. 11   /3*B HP2/ 
Kvalifikace: jezdec musí dokončit dvě CAN2* nebo CAI2* a vyšší ve své kategorii 
 
 

Čtyřspřeží: CAN 3* 
Drezurní úloha č. 11   /3*B HP4/ 
Kvalifikace: jezdec musí dokončit dvě CAN2* nebo CAI2* a vyšší ve své kategorii 
 
 

Pony dvojspřeží: CAN 3* 
Drezurní úloha č. 11   /3*B HP2/ 
Kvalifikace: jezdec musí dokončit dvě CAN2* nebo CAI2* a vyšší ve své kategorii 

 
 

Jednospřeží pony děti 12-14 let: CAN 1* 
Drezurní úloha č. 1 - 2018 ČJF 
Kvalifikace: jezdec musí dokončit minimálně jednu soutěž ve své kategorii. 
 
Jezdci se mohou kvalifikovat na MČR v období od následujícího dne po MČR 
2018 do uzávěrky přihlášek na MČR 2019. 
Na MČR 2019 nebude dovoleno přepřahat kočáry mezi jednotlivými účastníky. 
Jezdci mohou startovat pouze s jedním spřežením v téže kategorii a nesmí 
startovat jako přísedící v jakékoliv kategorii MČR.  
Přísedící bude moci startovat v maratonu pouze s jedním soutěžícím v téže 
kategorii..  
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VOLTIŽ 

 

Mistrovství ČR 2019 

 
Kvalifikační období pro splnění známky: 
Od 1.1.2018do data nominační přihlášky na MČR 2019. 
  
 

Soutěž jednotlivců – senioři muži a ženy 
- hodnotí se odděleně  
- soutěže se mohou zúčastnit voltižéři, kteří mají potvrzený start nejméně na 
třech národních závodech v sezóně 2019 a dále v určeném kvalifikačním období 
dosáhnou celkovou průměrnou známku 6,0 na nejméně dvou závodech 
- soutěž je dvoukolová, soutěží se podle platných pravidel pro danou kategorii 
- první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo technická a volná sestava 
 
Ve výjimečných případech může VK uznat jako nominační start i start na 
mezinárodních závodech. 
 
 

Soutěž jednotlivců – junioři A: muži a ženy 12-18let 
- hodnotí se odděleně 
- soutěže se mohou zúčastnit voltižéři, kteří mají potvrzený start nejméně na 
třech národních závodech v sezóně 2019 a dále v určeném kvalifikačním období 
dosáhnou celkovou průměrnou známku 5,8 na nejméně dvou závodech 
- soutěž je dvoukolová, soutěží se podle platných pravidel pro danou kategorii 
- první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo povinná a volná sestava 
 
Ve výjimečných případech může VK uznat jako nominační start i start na 
mezinárodních závodech. 
 
 

Soutěž jednotlivců – junioři B: muži a ženy 10-14let 
- soutěže se mohou zúčastnit voltižéři, kteří mají potvrzený start nejméně na 
třech národních závodech v sezóně 2019 a dále v určeném kvalifikačním období 
dosáhnou celkovou průměrnou známku 5,5 na nejméně dvou závodech 
- soutěž je dvoukolová, soutěží se podle platných pravidel pro danou kategorii 
- první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo povinná a volná sestava 
 
Ve výjimečných případech může VK uznat jako nominační start i start na 
mezinárodních závodech. 
 
V případě nedostatečné účasti startujících mohou být některé tyto kategorie 
sloučeny. 
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Soutěž skupin   –  junior 
                           –  senior 
- hodnotí se odděleně 
- soutěže se mohou zúčastnit ty skupiny, které mají potvrzený start nejméně 
na třech národních závodech v sezóně 2019 
- soutěž je dvoukolová, soutěží se podle pravidel platných pro danou kategorii 
- první kolo povinná a volná sestava, druhé kolo volná sestava 
 
Ve výjimečných případech může VK uznat jako nominační start i start na 
mezinárodních závodech. 
 
V případě nedostatečné účasti startujících mohou být některé tyto kategorie 
sloučeny. 
 
 
Soutěž dvojic  –  junior 
     –  senior  
- hodnotí se odděleně 
- soutěže se mohou zúčastnit ty dvojice, které mají ve stejném složení 
potvrzený start na nejméně třech národních závodech v sezóně 2019, a které 
předvedly své sestavy alespoň jednou ve cvalu 
- soutěž je dvoukolová, soutěží se podle pravidel platných pro danou kategorii 
- voltižní dvojice předvede v obou kolech volnou sestavu ve cvalu 
 
Ve výjimečných případech může VK uznat jako nominační start i start na 
mezinárodních závodech 
 
V případě nedostatečné účasti startujících mohou být některé tyto kategorie 
sloučeny. 
 
Pro všechny tyto soutěže platí, že 2. kolo je finálové. Počet postupujících do 
finále bude upraven „Rozpisem MČR“. 
 
 

Soutěž družstev jednotlivců 
 

- družstva se skládají ze tří nebo čtyř členů zastupující jednu oblast. Mohou 
být smíšená (Junior A, Junior B, Senior, muži, ženy). Do celkového výsledku 
družstva se započítává výsledek z povinné a volné sestavy jednotlivého člena 
družstva ze soutěže konané při MČR. Pokud voltižér startuje zároveň v  soutěži 
jednotlivců, je do soutěže družstev započítán výsledek z této soutěže. V takovém 
případě, pokud se jedná o soutěž vícekolovou, započítává se výsledek z povinné a 
volné sestavy prvního kola.  

- Jednotlivý voltižér – člen družstva - musí mít splněné kvalifikační podmínky 
pro soutěže jednotlivců všech kategorií pro rok 2019 

- do celkového výsledku družstva se započítají výsledky třech nejlepších členů 
družstva   
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Nominační CVI pro start na MS, ME 2019 

 
CVI Frenštát, CVI Pezinok, CVI HUN 
 

ME senior, MS junior 2019 

 

Kvalifikační kritéria FEI pro jednotlivce 
Viz tabulka FEI 
 
Kvalifikační období FEI : 
Od 1.1.2018 do data nominační přihlášky na MS, ME 2019. 
 
O účasti na ME a MS rozhodnou výsledky z nominačních závodů CVI, zisk 
nominační známky stanovené FEI. 
 
Konečnou nominaci reprezentantů navrhuje voltižní komise a schvaluje VV 
ČJF 
 
 

PARAVOLTIŽ 

 
Soutěž jednotlivců 
 
- LPP lehké postižení psychické 
- LPT lehké postižení tělesné 
- MP1 mentální postižení 1. stupně (lehké mentální postižení) 
- MP2 mentální postižení 2. stupně (střední a těžké mentální postižení) 
- TP1 tělesné postižení 1. stupně (lehčí tělesné postižení) 
- TP2 tělesné postižení 2. stupně (těžké tělesné postižení) 
- ZO zdravotní omezení 
 
Paravoltižér  musí mít potvrzenou účast na nejméně třech národních závodech 
v roce 2019, včetně barelových. 
 
V případě nedostatečné účasti startujících mohou být některé tyto kategorie 
sloučeny. 
 

Soutěž dvojic 
- SP (smíšené postižení) 
 
Dvojice musí absolvovat  nejméně dvoje národní závody v roce 2019, včetně 
barelových. 
 

Soutěž skupin 
- SP (smíšené postižení) 
 
Skupina musí absolvovat nejméně dvoje národní závody v roce 2019, včetně 
barelových. 
Nominačními závody pro MČR 2019 jsou všechny národní závody podle 
sportovního kalendáře, včetně barelových.  
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VYTRVALOST 

 

Mistrovství ČR 2019 

 
 

MČR senioři 120 km 
Kvalifikace: úspěšně dokončená 1 soutěž minimálně stupně ST nebo CEI**, 
případně úspěšně dokončené MČR 2017 nebo MČR 2018, platí pro jezdce i koně. 
Kvalifikační soutěž musí mít jezdec i kůň splněnu ve dvojici a to a to v rychlosti 
minimálně 14km/h nebo s výsledkem maximálně 120% času vítěze. Termín splnění 
kvalifikace – od 1.1.2017 
 

MČR junioři a ml. jezdci 80 km 
Kvalifikace: úspěšně dokončené 2 soutěže minimálně stupně S,  nebo CEI* 
případně úspěšně dokončené MČR 2017 nebo MČR 2018, platí pro jezdce i koně. 
Jednu z kvalifikačních soutěží musí mít splněnu jezdec a kůň ve dvojici. Termín 
splnění kvalifikace – od 1.1.2017 
  
 
Soutěž CEI*, která počtem kilometrů odpovídá národní soutěži ST, může být 
považována za kvalifikační soutěž. 
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REINING 

 

Mistrovství ČR 2019 

 

Kvalifikaci lze  plnit od 1.1.2019 do uzávěrky přihlášek MČR 2019.  Kvalifikaci lze 

plnit i na zahraničních nebo domácích mezinárodních závodech označených CRI.  

Mistrovství lze pořádat i jako Mistrovství ČR s mezinárodní účastí s tím, že MČR se 

mohou zúčastnit pouze jezdci, kteří mají občanství ČR. Zahraniční jezdci nemohou 

být ani členy družstev.  

V každé třídě může startovat jeden jezdec s max. 3 koňmi. Do druhého kola 

v soutěži jednotlivců postupují všichni jezdci, kteří měli v prvním kole nenulové 

skóre.  

Kvalifikace: každá dvojice musí získat v dané třídě na závodech aspoň  3 x  

výsledek minimálně 64 bodů v přepočtu na jednoho rozhodčího. 

Pro jezdce se statutem Amatér bude vypsána třída „Restricted Amatér“, do níž se 

mohou přihlásit dvojice, které nesplnili kvalifikační požadavek 3 x min. 64 bodů, ale 

startovali ve třídě Amatér minimálně 3 x v dané sezóně. 

 

Vypsané třídy: 

Třída Mládež 

- Pro jezdce od 12  do 18 let 

- Pro koně od 4 let 

- Dvoukolová soutěž, výsledky obou kol se sčítají 

- Úlohy:   1. kolo: # 8 

         2. kolo: # 6 

 

Třída Junior 

- Pro jezdce od 12 let  

- Pro koně 4 a 5-ti leté 

- Dvoukolová soutěž, výsledky obou kol se sčítají 

- Úlohy:   1. kolo: # 8 

         2. kolo: # 9 

 

Třída Senior 

- Pro jezdce od 12 let  

- Pro koně 6-ti leté a starší 

- Dvoukolová soutěž, výsledky obou kol se sčítají 

- Úlohy:   1. kolo: # 8 

         2. kolo: # 10 
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Třída Amatér 

- Pro jezdce od 12 let se statutem Amatér 

- Pro koně od 4 let 

- Dvoukolová soutěž, výsledky obou kol se sčítají 

- Úlohy:   1. kolo: # 8 

         2. kolo: # 2 

 

Třída Restricted Amatér 

- Pro jezdce od 12 let  

- Pro koně od 4 let 

- Dvoukolová soutěž, výsledky obou kol se sčítají 

- Úlohy:   1. kolo: # 8 

         2. kolo: # 5 

 

 

 

Soutěž družstev 

- Jednokolová soutěž 

- Výsledek je vyhodnocen z prvního kola jednotlivců 

- Jeden jezdec nebo jeden kůň může být zastoupen v jednom družstvu pouze 

jedenkrát, jedna dvojice může startovat pouze v jednom družstvu 

- Započítávají se 3 nejlepší výsledky družstva 

- Družstva jsou 3 – 4 členná, přičemž  členové družstva musí být členy jedné 

Oblasti, kterou reprezentují. V každém družstvu můžou startovat maximálně 2 

jezdci, kteří jsou nahlášeni ve třídě Senior nebo Junior. 
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PONY 

 

Mistrovství ČR 2019 

 
 

SKOKY – PONY 

Kvalifikace je možné plnit od prvního dne po skončení MČR 2018 do uzávěrky 
přihlášek na MČR 2019. 

 
Zahajovací trénink 

Zahajovací skákání (zahajovací trénink) jsou přístupné pro všechny dvojice 
startující na MČR dle PJS. 

 
Kategorie jezdců 8 – 10 let 

MČR v jízdě na pony do 135cm  

Kombinovaná soutěž jednotlivců složená ze dvou zkoušek a to drezurní a 

skokové, konaná ve dvou, případně třech dnech, přístupná pro jezdce na pony ve 

věku 8-10 let  na pony do 135 cm KVH, složená z jedné drezurní úlohy a dvou 

kol skokové soutěže hodnocené na styl.  

 

Formát 2 dní Formát 3 dni 

1 den Drezurní 

zkouška 

Z1/2016 1 den Drezurní 

zkouška 

 Z1/2016 

2 den Skoková 
zkouška 
Na styl jezdce dle 

článku - 298.1.1 

1. kolo – ZPA 

následně  

2. kolo – ZPA 

2 den Skoková 
zkouška 
Na styl jezdce dle 

článku - 298.1.1 

1. kolo – ZPA 

  3 den Skoková 
zkouška 
Na styl jezdce dle 

článku - 298.1.1 

2. kolo – ZPA 

 

Hodnocení kombinovaná soutěž jednotlivců MČR v jízdě na pony do 135cm: 

Kombinovaná soutěž složená ze dvou zkoušek a to drezurní a skokové, konaná ve 

dvou, případně třech dnech, přístupná pro jezdce ve věku 8-10 let na pony do 135 

cm KVH, složená z jedné drezurní úlohy a dvou kol skokové soutěže hodnocené na 

styl. 

Jezdec se v soutěži může v rámci drezurní zkoušky a prvního kola skokové zkoušky 

prezentovat se dvěma pony. Pro druhé kolo skokové zkoušky si již jezdec musí 

vybrat pouze jednoho koně. Soutěže se mohou účastnit pony do 135 cm KVH starší 

věku 5 let, dvojice nesmí zároveň startovat v jiných mistrovských soutěžích. 
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Drezurní zkouška (Z1/2016) je první zkouškou v pořadí. Skoková zkouška sestává 

ze dvou kol soutěže ZPA hodnocené na styl dle článku pravidel 298.1.1. První kolo 

skokové soutěže proběhne následující den po drezurní zkoušce, druhé kolo může 

proběhnout týž, nebo následující den po kole prvním. Startovní pořadí 1. kola 

skokové zkoušky je obrácené dle pořadí výsledků po drezurní zkoušce. Jezdcům, 

kteří mají 2 koně může být upraveno startovní pořadí. Po prvním kole skokové 

zkoušky (v čase určeném hlavním rozhodčím) musí každý jezdec, startující v prvém 

kole s více koňmi, definitivně nahlásit jméno jediného koně, se kterým se jezdec 

kvalifikoval do druhého kola a se kterým bude pokračovat v soutěži. Startovní pořadí 

jezdců ve druhém kole je obracené dle pořadí výsledků součtu drezurní zkoušky a 

prvého kola skokové zkoušky (od nejhoršího k nejlepšímu), ze kterého budou 

vyškrtnuti jezdci a koně, kteří nestartují. V případě stejného součtu dobrých bodů 

po první skokové zkoušce včetně drezurního výsledku startují tito jezdci v druhé 

skokové zkoušce ve stejném pořadí jako v prvém kole skokové zkoušky. 

Hodnocení dvou zkoušek (drezurní a skokové) 

1. Procenta, která obdržel každý soutěžící v drezúře od rozhodčích, se 

převedou na dobré body vydělením deseti a zapíší se pro výpočet konečného 

hodnocení a zveřejní se. 

2. Pořadí jezdců ve skokové zkoušce se stanoví podle dobrých bodů. Vítězí 

jezdec s nejvyšším počtem dobrých bodů. Při rovnosti bodů se jezdci umístí na 

stejném místě. Pořadí jezdců po 2. kole skokové zkoušky se určí součtem dobrých 

bodů z obou kol skokové zkoušky vydělením dvěma a poté vynásobením 

koeficientem 0,85.  

Konečné hodnocení jednotlivců 

1. Vítězem soutěže jednotlivců se stává soutěžící s nejvyšším počtem dobrých 

bodů po sečtení dobrých bodů z drezurní a skokové zkoušky (s použitím koeficientu 

0,85 u skokové zkoušky). 

2. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více soutěžících, rozhoduje: 

a. Lepší známka za sed ve společných známkách za drezurní zkoušku. 

b. Je-li dále rovnost bodů, je nejlepší ten soutěžící, který dosáhl ve druhém kole 

skokové zkoušky vyššího výsledku dobrých bodů. 

c. Je-li i nyní rovnost, umístí se soutěžící na stejném místě. 

 

 

Kvalifikační podmínky dvojice pro účast MČR v jízdě na pony do 135cm  

Dosažení minimálně 55 % ve dvou úlohách stupně obtížnosti minimálně 

požadované pro drezurní zkoušku. Jako kvalifikace se uznávají také úlohy 

absolvované v soutěžích pro pony (P2, P3, P4, P5) a pro velké koně  (Z1, Z2, Z3 a 

vyšší) a absolvování minimálně 2 parkurů (tj.  2 x ZLPS a vyšší pro pony výškové 

kategorie „S“;  pro pony výškové kategorie „A“ 2 x ZPA a vyšší s výsledkem max. 4 

tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci, nebo absolvování minimálně dvou 

parkurů dané obtížnosti pro výškovou kategorii v rámci seriálových kol ,,Stylový 

pohár pony 2019‘‘ v bodovém ohodnocení minimálně 7,0 bodu nebo soutěže 

hodnocené na styl – tedy i mimo soutěží v rámci ,,Stylový pohár pony 2019‘‘.  
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Jezdec ve věku 8-10 let se může účastnit MČR v  kategorii MČR pony v jízdě na 
pony do 135cm i v kategorii jezdci 8-10 let nebo soutěže družstev, avšak s jiným 
pony. 

 
 

Kategorie jezdců 8 – 10 let 
Kategorie jezdců 8 – 10 let: Hodnocení 299.3.6.2.2.  
Vítězem tříkolové soutěže se stane dvojice s nejnižším počtem trestných bodů. V 
případě̌ rovnosti součtu trestných bodů na medailových místech rozhoduje čas 
druhého kola.  
 
Pony do 135cm  1.kolo parkur „ZLPA” – 1. Kolo na styl  
    2.kolo parkur „ZLPA  
    3.kolo parkur „LPA“  
 
Kvalifikace:  Kat. jezdců 8 – 10 let  podle výškové kategorie pony 
1 x LPS (70) nebo ZLPA (70) - soutěž na styl – minimální známka za styl 7,3  
1 x LPS (70) nebo ZLPA (70),  
1 x SPS (80) nebo LPA (80)  
a vyšších s max. počtem 4 tr. bodů pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci a to 
s celkovým součtem maximálně 8 tr. bodů. 

 

 
Kategorie 11 – 13 let 

Vítězem tříkolové soutěže se stane dvojice s nejnižším počtem trestných bodů. 
V případě rovnosti součtu trestných bodů na medailových místech se musí konat 
jedno rozeskakování na čas. Není povolen klasický vodní příkop. Vodní příkop pod 
překážkou (Liverpool) je povolen, jeho šířka však nesmí přesáhnout 1,5m. Horní 
prvek musí být nižší o 10cm a více, než je horní hranice daného parkuru. 
 
a) pony do 135 cm KVH 1.kolo parkur „LPA“ 
       2.kolo parkur „LPA“ 

3.kolo parkur „SPA“  
 
b) pony kategorie „B“ 1.kolo parkur „LPB”  
(136 – 148 cm KVH)  2.kolo parkur „LPB“ 
    3.kolo parkur „SPB“  
 
Kvalifikace:  Kat. jezdců 11 – 13 let podle výškové kategorie pony 
1 x LPA (80) nebo LPB (90) - soutěž na styl – minimální známka za styl 7,3 bodu 
1 x LPA (80) nebo LPB (90),  
1 x SPA (90) nebo SPB (100) 
a vyšších s max. počtem 4 tr. bodů pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci a to 
s celkovým součtem maximálně 8 tr. bodů. 
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Kategorie jezdců 14 – 16 let 
Vítězem tříkolové soutěže se stane dvojice s nejnižším počtem trestných bodů. 
V případě rovnosti součtu trestných bodů na medailových místech se musí konat 
jedno rozeskakování na čas.  

pony do 148 cm KVH  1.kolo parkur „SPB“ 
                               2.kolo parkur „SPB“ 
    3.kolo parkur „STPB“ 
 

Kvalifikace:  Kat. jezdců 14 – 16 let   
2 x SPB (100) 
1 x STPB (110) 
a vyšších s maximálně 4 tr. body pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci a to 
s celkovým součtem maximálně 12 tr. bodů.  
 
 

Družstva: pony do 135 cm 
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3 – členných oblastních družstev s rozeskakováním na 
medailových místech. Každé družstvo se skládá z třech různých jezdců a třech 
různých koní, nebo čtyřech různých jezdců a čtyřech různých koní. V družstvu 
čtyřech jezdců se započítávají výsledky pouze nejlepších třech. 
1. kolo ZLPA (70), 2. kolo skok ZLPA (70cm) -  hodnocení dle stupnice A.  
Klasický vodní příkop není povolen. Vodní příkop lze použít ve druhém kole soutěže 
družstev, nad nímž musí být svislá překážka s libovolným počtem bariér, ale 
s bezpečnostními háky; tato překážka je posuzována jako stacionáta, ne jako vodní 
příkop 
 
Do finálového kola nastupuje pouze osm nejlepších družstev. V případě shodného 
výsledku na osmém místě postupují všechna družstva umístěná na osmém místě.  
Ukončení prezentace do prvního kola soutěže družstev je nejdříve jednu hodinu po 
ukončení prvních kol jednotlivců. Neúplná družstva mohou být doplněna po prvním 
kole jednotlivců, dvojicí (jezdec+kůň) která nebude pokračovat v soutěži jednotlivců 
a má splněnou kvalifikaci pro soutěž družstev. 
 
Kvalifikace: družstva pony do 135cm 
2x ZLPA(70) nebo LPS(70) a vyšších s maximálně 4 tr. body pro dvojici v každé 
jednotlivé kvalifikaci a to s celkovým součtem maximálně 8 tr. bodů. 
nebo  
2x ZLPA (70) nebo LPS (70) a vyšší - soutěž na styl. Minimální známka 7,3 bodu 
za styl z každé jednotlivé kvalifikace nebo kombinaci obou s maximálně 4 tr. body 
v klasické soutěži a minimálně 7,3 body za styl v soutěži stylové. 
 
Družstva nominuje příslušná oblast – maximálně však dvě oblastní 3-4 členná 
družstva na pony do 135 cm s jedním náhradníkem na každé družstvo. Celkem tedy 
maximálně 10 dvojic.  
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Družstva: pony do 148 cm 
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3 – členných oblastních družstev s rozeskakováním na 
medailových místech. Každé družstvo se skládá z třech různých jezdců a třech 
různých koní, nebo čtyřech různých jezdců a čtyřech různých koní. V družstvu 
čtyřech jezdců se započítávají výsledky pouze nejlepších třech. 
 
1. kolo LPB(90), 2. kolo LPB(90), - hodnocení dle stupnice A.  
Klasický vodní příkop není povolen. Vodní příkop lze použít ve druhém kole soutěže 
družstev, nad nímž musí být svislá překážka s libovolným počtem bariér, ale 
s bezpečnostními háky; tato překážka je posuzována jako stacionáta, ne jako vodní 
příkop 
 
Do finálového kola nastupuje pouze osm nejlepších družstev. V případě shodného 
výsledku na osmém místě postupují všechna družstva umístěná na osmém místě.  
Ukončení prezentace do prvního kola soutěže družstev je nejdříve jednu hodinu po 
ukončení prvních kol jednotlivců. Neúplná  družstva mohou být doplněna po prvním 
kole jednotlivců, dvojicí (jezdec+kůň) která nebude pokračovat v soutěži jednotlivců 
a má splněnou kvalifikaci pro soutěž družstev 
 
Kvalifikace: družstva pony do 148cm 
2x LPB(90) s maximálně 4 tr. body pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci a to 
s celkovým součtem maximálně 8 tr. bodů. 
nebo  
2x LPB (90), soutěž na styl. Známka 7,3 bodu za styl a vyšší z každé jednotlivé 
kvalifikace nebo kombinaci obou s maximálně 4 tr. body v klasické soutěži a 
minimálně 7,3 body za styl v soutěži stylové. 
 
Družstva nominuje příslušná oblast – maximálně však dvě oblastní 3-4 členná 
družstva na pony do 148 cm s jedním náhradníkem na každé družstvo. Celkem tedy 
maximálně 10 dvojic. 
 
Kvalifikace pro MČR skoky pony ve všech kategoriích je možné plnit pouze v 
klasických pony soutěžích a soutěžích na styl - na otevřených kolbištích i v halách, 
na domácích kolbištích i v zahraničí. 

Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech  

 
 
 
 

DREZURA – PONY 
 

Kvalifikace je možné plnit od prvního dne po skončení MČR 2018 do uzávěrky 
přihlášek na MČR 2019. 

 
Zahajovací soutěž se nekoná – prostor soutěžního obdélníku bude pro trénink 
soutěžícím drezurní části dle rozpisu MČR pony otevřen s malými pauzami na 
úpravu. Možnost přítomnosti trenéra u obdélníku. 
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Mistrovská soutěž Kategorie jezdců 8 – 10 let 
Dvoukolová mistrovská soutěž. O pořadí na všech místech rozhoduje průměr 
procent dosažených v jednotlivých kolech. V případě rovnosti rozhoduje lepší 
výsledek 2. kola. Úlohy pro kategorii jezdců 8 – 10 let jsou čtené. 
 
 pony do 148 cm KVH 1. kolo drez. úloha „DU-A 2018“ 
        2. kolo drez. úloha „Z4  2016“ 
 
Kvalifikace: dosažení minimálně 58 % ve dvou úlohách stupně obtížnosti Z a 
vyšší (kromě úloh Z0, ZZ0, ZZ1), přičemž minimálně jedna kvalifikace musí být 
dosažena v úloze, jež je vypsána v dané kategorii jako mistrovská (DU-A, Z4).  
Do kvalifikace je možno započítat výsledky ze soutěží na otevřených kolbištích 
i v halách. Do kvalifikace je možno započítat výsledky z FEI soutěží  v zahraničí. 
Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech, konaných na dvou místech. 
 
 

Mistrovská soutěž Kategorie jezdců 11 – 13 let 
Dvoukolová mistrovská soutěž. O pořadí na všech místech rozhoduje průměr 
procent dosažených v jednotlivých kolech. V případě rovnosti rozhoduje lepší 
výsledek 2. kola. Úlohy pro kategorii jezdců 11 – 13 let jsou čtené. 
 
a) pony do 135 cm KVH 1. kolo drez. úloha „DU-B  2018“ 
        2. kolo drez. úloha „DU-B  2018“ 
 
b) pony 136 - 148 cm KVH 1. kolo drez. úloha „DU-B  2018“ 
        2. kolo drez. úloha „DU-B  2018“ 
 
Kvalifikace: dosažení minimálně 60% ve dvou úlohách stupně obtížnosti Z a 
vyšší (kromě úloh Z0, ZZ0, ZZ1), přičemž minimálně jedna kvalifikace musí být 
dosažena v úloze, jež je vypsána v dané kategorii jako mistrovská (DU-B). 
Do kvalifikace je 
 možno započítat výsledky ze soutěží na otevřených kolbištích i v halách. Do 
kvalifikace je možno započítat výsledky z FEI soutěží  v zahraničí. 
Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech, konaných na dvou místech. 
 
 

Kategorie jezdců 14– 16 let 
Tříkolová mistrovská soutěž.  Do 3. kola postupuje 2/3 nejlepších dvojic s celkově 
nejvyšším průměrem procent dosažených z 1. a 2. kola. V případě rovnosti 
procent rozhoduje lepší výsledek 2. kola. 
O pořadí (myšleno dvojic, které se zúčastnily 3. kola) rozhoduje průměr procent 
ze všech 3 kol, v případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek 3. kola. 
Úlohy kategorie jezdců 14 – 16 let se jezdí zpaměti. 
 
pony do 148 cm KVH  1. kolo drez. úloha FEI DD 2018 
                                2. kolo drez. úloha FEI DJ 2018 
  3. kolo drez. úloha vL  2017 
 
Kvalifikace: dosažení minimálně 58 % ve dvou úlohách stupně obtížnosti L a 
vyšší, přičemž minimálně jedna kvalifikace musí být dosažena v úloze DJ.   
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Do kvalifikace je možno započítat výsledky ze soutěží na otevřených kolbištích  
i v halách. Do kvalifikace je možno započítat výsledky z FEI soutěží  v zahraničí. 
Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech, konaných na dvou místech. 
 
 

Kategorie MASTERS jezdci 11 – 16 let 
Tříkolová mistrovská soutěž.   
O pořadí rozhoduje průměr procent ze všech 3 kol, v případě rovnosti rozhoduje 
lepší výsledek 3. kola. 
Úlohy kategorie MASTERS se jezdí zpaměti. 
 
pony do 148 cm KVH 1. kolo drez. úloha FEI pony družstva 2018 
 2. kolo drez. úloha FEI pony jednotlivci 2018 
 3. kolo drez. úloha FEI Pony Freestyle 2017 
 
Kvalifikace: dosažení minimálně 60 % ve dvou úlohách L5, L6, L7, FEI PU, FEI 
PD, FEI PJ přičemž minimálně jedna kvalifikace musí být dosažena v úloze, 
jež je vypsána v dané kategorii jako mistrovská (FEI PD, FEI PJ).   
Do kvalifikace je možno započítat výsledky ze soutěží na otevřených kolbištích 
i v halách. Do kvalifikace je možno započítat výsledky z FEI soutěží  v zahraničí. 
Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech, konaných na dvou místech. 
 
 

Soutěž družstev 
Každá oblast může nominovat jedno tří až čtyřčlenné družstvo, které bude 
sestaveno z dvojic účastnících se soutěží jednotlivců s náležitě splněnou kvalifikací 
jednotlivců.  Každé družstvo se skládá z třech různých jezdců a třech různých koní, 
nebo čtyřech různých jezdců a čtyřech různých koní. Náhradníci nejsou dovoleni. V 
družstvu čtyřech jezdců se započítávají výsledky pouze nejlepších třech. 

Družstvo smí být sestaveno z dvojic nominovaných a účastnících se MČR drezura 
pony jednotlivci libovolných věkových kategorií, avšak nominace musí být známa 
před zahájením drezurních soutěží. Každý člen družstva boduje výsledkem 
zajetým v soutěži jednotlivců v úloze vypsané své věkové kategorii v prvních dvou 
kolech. O pořadí rozhoduje průměr procent všech členů družstva u každého 
z jezdců družstva a to z prvních dvou kol soutěží jednotlivců. V případě rovnosti 
rozhoduje výsledek druhých kol. 

 
 
 

Všeobecná ustanovení pro MČR PONY: 
 
Na MČR pony 2019 smí startovat pony narozený 2014 a starší pro kategorii MČR 
v jízdě na pony do 135cm. Na MČR pony 2019 ve skocích může startovat pony 
narozený 2014 a starší v kategorii 8 – 10let pony do 135cm,  soutěž družstev pony 
do 135cm a soutěž družstev pony do 148cm. Narozený 2013 a starší pro kategorii 
11-13 let a kategorii 14 – 16let. 
Na MČR pony 2019 v drezuře v kategorii děti 8-10 a 11-13 let může startovat pony 
narozený 2014 a starší. Na MČR pony v drezuře v kategorii děti 14-16 let a 
MASTERS může startovat pony narozený 2013 a starší.  
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Na MČR pony ve skocích a drezuře smí jezdec startovat v prvních kolech 
mistrovských soutěží maximálně se třemi pony v každé  mistrovské soutěži. 
Ve druhém kole skokových soutěží může jezdec startovat na dvou pony v dané 
mistrovské soutěži, s kterými dokončil kolo první. 
Ve  třetím kole skokových soutěží může jezdec startovat pouze na jednom pony v 
dané mistrovské soutěži, s kterým dokončil kolo první a druhé 
V mistrovské skokové soutěži družstev startuje jezdec pouze s jedním koněm a jen 
v jedné z kategorií družstev skoky. 
Jezdec ve věku 8-10 let se může účastnit MČR v  kategorii MČR pony v jízdě na 
pony do 135cm i v kategorii jezdci 8-10 let, či družstev, avšak s jiným pony. 
 
Ve druhém  kole drezurních soutěží může jezdec startovat pouze na jednom 
pony v dané mistrovské soutěži, s kterým dokončil kolo první v kategoriích děti 8-
10let a 11-13let. Ve druhém  kole drezurních soutěží může jezdec startovat 
pouze na dvou pony v dané mistrovské soutěži v kategorii dětí 14-16let a 
MASTERS. Pakliže je daný pony členem družstva, smí pokračovat do druhého kola 
i jako druhý (děti 8-10 a 11-13let), či třetí pony (děti 14-16let) jednoho jezdce, avšak 
výsledek bude započítáván pouze pro hodnocení družstev. 
 
 Ve  třetím kole drezurních soutěží věkové kategorie 14-16 let a MASTERS může 
jezdec startovat pouze na jednom pony v dané mistrovské soutěži, s kterým 
dokončil kolo první i druhé 
 
Jezdec  může  startovat  ve  výškové  kategorii  S i A i  B  současně  na  jednom  
mistrovství ve skocích i drezuře. Avšak daná dvojice v dané disciplíně vždy pouze 
v jedné vybrané kategorii, vyjma soutěže Drezura družstva (jeden pony smí 
startovat v kategorii Drezura jednotlivci a zároveň Drezura družstva) 
 
Jeden pony smí startovat na MČR pony v každé disciplíně pouze s jedním jezdcem. 
 
Jezdci pony své věkové kategorie smí startovat na MČR pony 2019 ve vyšší, tzn 
starší věkové kategorii a odpovídající výškové kategorii pony, než věkem náleží, 
pakliže dvojice splní kvalifikační limity dle STP 2019 a to pouze o jednu věkovou 
kategorii. V případě, že jezdec bude startovat ve vyšší věkové kategorii, než věkem 
náleží, musí v této vyšší kategorii startovat ve všech mistrovských soutěžích, 
kterých se na daném mistrovství účastní.   
 
První a druhá kola skokových soutěží mohou být vyhodnocena jako 
samostatná soutěž, přístupna pouze pro účastníky MČR v dané disciplíně, 
kteří jsou nominováni příslušnou oblastí. 
Každý jezdec MČR pony musí mít během doby, kdy jezdec sedí na koni přítomného 
garanta, jímž je trenér či instruktor jezdectví dané dvojice a který za dvojici 
zodpovídá. V případě, že trenér či instruktor přítomen není, zodpovídá za dvojici 
Vedoucí ekipy starší 18ti let. Každý garant musí písemně potvrdit svoji účast 
vedoucímu ekipy a uvést na sebe telefonní kontakt. 
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SKOKY 
 
Kvalifikační kritéria dle minimálních požadovaných kvalifikačních kritérií FEI. 

+ 
Absolvování  minimálně  2  klasických  soutěží  na  mezinárodních  závodech 

CSIP,  CSIOP  s výškou minimálně 130 cm s celkovým výsledkem max. 4 

trestných bodů. 

Kvalifikační výsledek na zahraničních či mezinárodních závodech může být 

dosažen  od ukončení ME pony 2018 do termínu uzávěrky pro ME pony 2019 s 

tím, že alespoň jeden kvalifikační výsledek musí být dosažen v roce 2019. 

 

 
DREZURA 

 
Kvalifikační kritéria dle minimálních požadovaných kvalifikačních kritérií FEI. 

+ 
Absolvování minimálně 3 soutěží FEI pony (FEI pony družstev nebo FEI pony 

jednotlivců) na závodech CDIP, CDIOP s výsledkem min. 62 %.(soutěž 

požadovaná dle FEI se započítává) 

Kvalifikační výsledek na zahraničních či mezinárodních závodech může být 

dosažen  od 1. ledna 2018 do termínu uzávěrky pro ME 2019 s tím, že alespoň 

jeden kvalifikační výsledek musí být dosažen v roce 2019. 

 

 
Kvalifikaci  lze  plnit  dle  kvalifikačních podmínek jednotlivých disciplín do 
termínu jmenovité přihlášky na ME Pony 2019. 
 
 
 

Nominaci reprezentantů ČR všech disciplín a kategorií  
provádí odborné komise, a schvaluje VV ČJF 

Kvalifikace na ME - PONY 2019 


