Česká jezdecká federace

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2022
VŠESTRANNOST

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO MČR VŠESTRANNOST 2022
1. Nedílnou součástí STP všech disciplín jsou Všeobecná ustanovení STP
uveřejněná v samostatném dokumentu. MČR se řídí těmito STP, platnými
Stanovami ČJF a Registračním a přestupním řádem ČJF, pravidly jezdeckého
sportu, všeobecnými pravidly, veterinárními pravidly a rozpisem příslušného
MČR. Rozpis pro MČR schvaluje VV na základě doporučení člena VV pro
legislativu ve spolupráci s komisí disciplíny.
2. Drezurní zkoušku rozhodují vždy 3 rozhodčí.
3. Výjimka z všeobecných ustanovení: Kvalifikace se plní v období, které začíná
prvním soutěžním dnem MČR 2021 a končí 9 kalendářních dnů před prvním
závodním dnem MČR (dnem kdy se koná první zkouška).
4. Kvalifikace pro všechny kategorie – kvalifikační výsledek musí být dosažen ve
dvojici (jezdec + kůň) 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.
 Do kvalifikace je možno započítat i výsledky ze soutěží stejné či vyšší
obtížnosti v zahraničí.
5. Jezdci kategorie dětí, mladší junioři, starší junioři a kategorie pony 10-13 let smí
startovat na MČR 2022 ve vyšší věkové kategorii, než věkem náleží, pakliže
dvojice má splněnou kvalifikaci dle STP 2022 pro tuto kategorii, a to pouze o
jednu věkovou kategorii.
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MČR VŠESTRANNOST 2022
SENIOŘI
Stupeň obtížnosti: „ST“ - CNC 3*
Drezurní úloha:
FEI 3*B 2021
Kvalifikace:
2 kvalifikační výsledky ze soutěže st. „S“ a vyšší
KATEGORIE U25 (16 – 25 LET)
Stupeň obtížnosti: „S“ – CNC 2*
Drezurní úloha:
FEI 2*B 2021
Kvalifikace:
2 kvalifikační výsledky minimálně:
1 x ze soutěže st. “L“ nebo vyšší
1 x ze soutěže st. „S“ nebo vyšší
STARŠÍ JUNIOŘI (17 – 18 LET)
Stupeň obtížnosti: „L“ – CNC 1*
Drezurní úloha:
FEI 1* 2021
Kvalifikace:
2 kvalifikační výsledky minimálně:
1 x ze soutěže st. „ZL“ nebo vyšší
1 x ze soutěže „L“ nebo vyšší
Dvojici není možno současně přihlásit do soutěže družstev.

MLADŠÍ JUNIOŘI (14 – 16 LET)
Stupeň obtížnosti: „ZL“
Drezurní úloha:
CN 3/2022
Kvalifikace:
2 kvalifikační výsledky minimálně:
1 x ze soutěže „Z“ nebo vyšší
1 x ze soutěže „ZL“ nebo vyšší
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DRUŽSTVA VELCÍ KONĚ
Stupeň obtížnosti: „L“ – CNC 1*
Drezurní úloha:
FEI 1* 2021
Oblastní družstva 3-4 členná, mohou být smíšená z kategorií dětí, juniorů, U25 nebo
seniorů. Započítávají se výsledky 3 nejlepších dvojic z družstva. Družstva nominuje
příslušná oblast a garantuje splnění kvalifikací všech členů družstva. Konečné složení
družstev nahlásí vedoucí ekipy na technické poradě vedoucích ekip, kde dojde i k
rozlosování družstev a bude nahlášeno pořadí startujících jezdců v družstvu. Soutěž je
zároveň otevřenou soutěží (vyhodnocena odděleně) a je povoleno vybírat startovné
pro všechny účastníky otevřené soutěže. Dvojice, které nejsou členy družstev startují
vždy až po dvojicích, které v soutěži družstev startují. Jezdec může mít v soutěži více
koní, ale pouze s jedním může startovat v soutěži družstev. Dvojice startující v soutěži
družstev nemůže startovat zároveň v jiné mistrovské soutěži.

Kvalifikace:
2 kvalifikační výsledky minimálně:
1 x ze soutěže „ZL“ nebo vyšší
1 x ze soutěže „L“ nebo vyšší
.

DĚTI (12 – 14 LET)
Stupeň obtížnosti: „Z“
Drezurní úloha:
CN 2/2022
Kvalifikace:
2 kvalifikační výsledky minimálně:
1 x ze soutěže „ZK“ nebo vyšší
1 x ze soutěže „Z“ nebo vyšší
PONY: KATEGORIE 10 – 13 LET
Stupeň obtížnosti: „ZLP“
Drezurní úloha:
CN 1/2022
Kvalifikace:
2 kvalifikační výsledky minimálně ze soutěže pony ZL nebo vyšších.
V případě, že v termínu uzávěrky MČR 2022 nebude dle VP bod N12.1. naplněna
věková kategorie jezdců 10-13 let, budou mít případné dvojice z této věkové kategorie
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při splnění kvalifikačních podmínek (pony L a vyšší) možnost startu v mistrovské
soutěži Pony – kategorie 13-16 a tato soutěž bude společnou mistrovskou soutěží pro
kategorii jezdců 10-16 let.
PONY: KATEGORIE 13 – 16 LET
Stupeň obtížnosti: „L“
Drezurní úloha:
CN 1/2022
Kvalifikace:
2 kvalifikační výsledky minimálně ze soutěže pony L nebo vyšších.
DRUŽSTVA PONY
Každá oblast může nominovat tří až čtyřčlenná družstva, která budou sestavena z
dvojic účastnících se soutěží jednotlivců s náležitě splněnou kvalifikací jednotlivců.
Úplné družstvo se skládá ze čtyř Sportovců, neúplné družstvo se skládá ze tří
Sportovců, každý Sportovec během této soutěže startuje pouze s jedním koněm.
Náhradníci nejsou povoleni. V družstvu čtyřech jezdců se započítávají výsledky pouze
nejlepších třech.
Družstvo smí být sestaveno z dvojic nominovaných a účastnících se MČR
všestrannost pony jednotlivci libovolných věkových kategorií, avšak nominace musí
být známa před zahájením soutěží. Každý člen družstva boduje výsledkem zajetým v
soutěži jednotlivců v soutěži vypsané pro svoji věkovou kategorii. O pořadí rozhoduje
součet bodů všech započítaných členů družstva. Soutěž proběhne budou-li přihlášena
alespoň 3 družstva ze tří různých oblastí.

KVALIFIKACE NA ME A ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ
Nominaci reprezentantů ČR všech kategorií navrhuje odborná komise ve
spolupráci s reprezentačním trenérem a schvaluje VV.
VŠECHNY KATEGORIE
Kvalifikace CH – EU – J + YR + S dle Kvalifikačních podmínek FEI
Kvalifikace CH – YH pro 7-mi a 6-ti leté koně dle Kvalifikačních podmínek FEI
Kvalifikace CH – EU – Pony dle Kvalifikačních podmínek FEI
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