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Schváleno VV dne 12.11.2020 
 

         

 
 

I. Účast na MČR 
1. Nominace na MČR ČJF všech disciplín a kategorií provádí OV vysílající oblasti 
2. Na MČR (v mistrovských soutěžích) může startovat pouze jezdec, člen ČJF, který je 

občanem ČR a je držitelem platné licence ČJF. Účast jezdce, u kterého došlo ke 
změně mateřské oblasti v ochranném období pro MČR se řídí ustanovením 
registračního a přestupního řádu, kapitola II, čl. IV, odst. 8. 

3. Kůň musí mít platnou řádnou roční licencí ČJF, případně roční hostovací licencí (v 
platném formátu). 

4. Každý kůň smí startovat na příslušném MČR v rámci jedné disciplíny pouze s jedním 
jezdcem.  
 

II. Kvalifikace na MČR 
1. Kvalifikace se plní v období, které začíná od následujícího dne po MČR 2020 a končí 

9 kalendářních dnů před prvním soutěžním dnem daného MČR. 
2. Kvalifikace z národních závodů musejí být dohledatelné v oficiálních výsledcích v JIS. 

Kvalifikace ze zahraničních závodů je nutné doložit v papírové nebo elektronické 
podobě oblastnímu sekretáři před uzávěrkou závodů. 

3. Všechny kvalifikace budou uznány pouze v případě, že jezdec i kůň měli v době jejich 
plnění platnou licenci ČJF. 

4. Kvalifikace ověřuje oblastní sekretář (nebo jiná OV pověřená osoba), která pak 
odpovídá za správnost splněné kvalifikace a kvalifikaci potvrzuje zadáním jezdce do 
přihlášky v JIS na příslušné MČR a do správné kategorie. 

5. Uzávěrka pro zaslání kvalifikací oblastnímu sekretáři je 3 dny před definitivní 
uzávěrkou závodů uvedenou v rozpise MČR, pokud není v rozpise uvedeno jinak. 
 

III. Přihlášky na MČR 
1. Přihláška na MČR se řídí ustanovením Všeobecných pravidel N7/6 
2. Všechny přihlášky musí být oblastními sekretáři zadány v JIS do termínu uzávěrky, 

který je stanovený rozpisem MČR a ten nesmí být později, než 4 dny před prvním 
dnem závodů. 

3. Dohlášení Sportovce po termínu definitivní přihlášky není povoleno. 
4. Na definitivní přihlášce nesmí být kůň s více jezdci v rámci jedné disciplíny. 
5. Součástí přihlášky musí být jméno vedoucího ekipy, ten je pro celý závod MČR osobou 

pověřenou k jednání jménem oblastních soutěžících. 
6. Finální složení družstev určí vedoucí ekipy nejpozději jednu hodinu před začátkem 

prvního kola soutěže družstev. Finální složení družstva může být jak z dvojic 
přihlášených přímo do soutěže družstev, tak z dvojic přihlášených do soutěží 
jednotlivců, pokud pro účast v této soutěži mají splněné všechny podmínky a 
kvalifikace. 
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PLATNÁ PRO VŠECHNY DISCIPLÍNY A MČR 


