
  

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE  
VYHLAŠUJE 

Národní pohár ČJF dětí a mládeže 
2017 skoky  

 

Pořadatel:   Česká jezdecká federace 
Odpovědná osoba: Jana Zetková 
Email:    jana.zetkova@cjf.cz 

 
 

I. Pravidla seriálu: 
Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy, dodržování PJS, veterinárních  
pravidel a všeobecných pravidel ČJF. 
 
Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF ve věkovém rozmezí 8 – 16 let na pony a ve  
věku 12 – 18 let na velkých koních. Soutěží započítávaných do NP ČJF se mohou zúčastnit i  
zahraniční jezdci, avšak bez možnosti získávat body v rámci bodování v seriálu. 
 
Seriál je vícekolový, aktuální počet kvalifikačních kol pro daný kalendářní rok je stanoven těmito 
pravidly na 6 (Národní pohár…), po posledním kvalifikačním kole následuje finále seriálu. To je 

prezentované jako Finále Národního poháru ČJF dětí a mládeže 2017 skoky  
 
Každé jednotlivé kvalifikační kolo je rozpisem závodů vypsáno jako  dvě samostatné soutěže. 
Rozhodování jednotlivých soutěží je stanoveno v tabulce přehledu kol. Tabulka upřesňuje, která 
soutěž je  vypsaná  a  hodnocena na styl jezdce a která  vypsaná a hodnocena dle článku 238.2.1 nebo 
238.2.2.,  dle pravidel ČJF. Jezdec v soutěži získává dobré body podle přiložené bodovací tabulky. 
Všechny  soutěže jednotlivého kola mohou být pořadatelem vypsány jako  otevřené soutěže. 
V případě, že tomu tak bude, musí pořadatel zajistit samostatné vyhodnocení a dekorování soutěží  
NP ČJF - skoky. 
 
Vyloučení jezdce z jedné soutěže daného kvalifikačního kola není důvodem k nezískání bodů ze 
soutěže dokončené.  
 
Jezdec může v seriálové soutěži startovat se 2 koňmi (pony) v každé kategorii ve své věkové skupině.  
Do výsledků kategorie seriálu se mu vždy započítává výsledek s lépe umístěným koněm (ponym). 
 
Jezdci startují v jednotlivých kategoriích dle věkové příslušnosti. Dvojice může startovat ve vyšší  
věkové kategorii, musí však tuto skutečnost oznámit  pořadateli prvního kola, jehož se účastní, a 
odpovědné osobě seriálu, před svým prvním startem v NP ČJF - skoky s daným pony /koněm a v této 
kategorii pak musí následně startovat po celou dobu seriálu v daném kalendářním roce. 
Jezdci mohou startovat i v jiných věkových kategoriích, nicméně z těchto se jim výsledky seriálu 
nezapočítávají do celkových výsledků.   
 
 
 
 
 



  
II. Kategorie seriálu 

 
Kategorie jsou dle věku a koní stanoveny takto:  
 

NOVICE: děti   8-10 let na pony S+A+B  

NOVICE: děti 12-14 let na velkých koních 

 

ADVANCE: děti   8-13 let na pony S+A  

ADVANCE: děti   8-13 let na pony B 

ADVANCE: děti 12-18 let na velkých koních 

 

MASTER: děti   8-16 let na pony do 148 cm 

MASTER: děti 15-18 let na velkých koních 
Vyhodnocení každého kvalifikačního kola proběhne vždy prostým součtem všech získaných dobrých 
bodů jezdce ze všech soutěží dle bodovací tabulky. 
Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích získávají dvojice body v závislosti na počtu 
dokončivších dvojic, kdy vítěz získává tolik bodů, kolik danou soutěž dokončí účastníků a další 
umístění vždy obdrží o bod méně. Body, které získá kůň/pony, jehož výsledek se nezapočítává (jezdec 
již body získal s jiným pony/koněm) nebudou započítávány nikomu. 
 
Příklad rozdělení bodů při počtu 25 dokončivších účastnících: 

Umístění  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. … 21. 22. 23. 24. 25. místo 

Body 25 24 23 22 21 20 19 18 … 5 4 3 2 1 bodů 

 
V případě umístění ex aequo dojde k součtu všech předmětných bodů a vydělení počtem účastníků 
v tomto součtu. 
 

III. Soutěže seriálu NP ČJF - skoky 
 

V jeden den se jede jedno kolo seriálu, které se se skládá ze dvou samostatných soutěží. 

 1., 2., 3. kolo 

seriálu soutěž 1. 

1., 2., 3. kolo 

seriálu soutěž 2. 

4., 5., 6. kolo 

seriálu soutěž 1 

4., 5., 6. kolo 

seriálu soutěž 2 

 

Pony S+A+B 
NOVICE 
jezdci 8-10 let 
 

ZPS,A,B – na 

styl dle čl. 

298.1.1. 

ZPS,A,B – dle 

čl. 238.2.2. 

ZPS,A, dle čl. 

238.2.2. 

ZLPB - dle čl. 

238.2.2. 

ZLPS,A, - dle 

čl. 238.2.2. 

ZLPB - dle čl. 

238.2.2. 

Handicap 

Pony S+A 
ADVANCE  
jezdci 8-13 let 

ZLPS,A – na 

styl  dle čl. 

298.1.1. 

LPS,A - dle 

čl. 238.2.2. 

LPS,A - dle 

čl. 238.2.1. 

SPS,A - dle 

čl. 238.2.2. 

Handicap 

Pony B  
ADVANCE 
jezdci 8-13 let 

ZLPB na styl 

-      dle čl. 

298.1.1. 

LPB - dle čl. 

238.2.2. 

LPB - dle čl. 

238.2.1. 

SPB - dle čl. 

238.2.2. 

 

Pony do 148cm 
MASTER 
jezdci 8-16 let 

LPB - na styl 

-      dle čl. 

298.1.1.  

SPB - dle čl. 

238.2.2. 

SPB - dle čl. 

238.2.1. 

STPB - dle čl. 

238.2.2. 

 

Velké koně 
NOVICE 
jezdci 12-14 let 

Z - na styl -

dle čl. 298.1.1 

Z - dle čl. 

238.2.2. 

Z - na styl - 

dle čl. 298.1.1 

ZL - dle čl. 

238.2.2. 

 



  
Velké koně 
ADVANCE  
jezdci 12 – 18 
let 

ZL - na styl - 

dle čl. 

298.1.1. 

L* - dle čl. 

238.2.2. 

L* - dle čl. 

238.2.1. 

L** - dle čl. 

238.2.2. 

 

Velké koně 
MASTER  
jezdci 15 – 18 
let 

L* - na styl - 

dle čl. 

298.1.1.  

L** - dle čl. 

238.2.2. 

L** - dle čl. 

238.2.1. 

S* - dle čl. 

238.2.2. 

 

 

IV. Systém a pravidla Finále NP ČJF dětí a mládeže - skoky 

Ve finále  seriálu může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým minimálně 1x bodoval 

v některém z kvalifikačních kol. Finále je dvoukolovou soutěží. Do finále se kvalifikuje 25% 

dvojic a to nejvíce  10 dvojic z kvalifikačních kol z každé kategorie, které mají nejvyšší počet 

bodů. Při dosažení rovnosti součtu bodů z kvalifikačních kol, které by způsobily, že by do 

finále postupovalo více jezdců, než je stanovený max. počet 10 jezdců, pak o postupu 

rozhoduje vyšší počet vítězství, resp. druhých, resp. třetích míst v jednotlivých kvalifikačních 

kolech. Pokud by nerozhodlo ani toto, rozhodne lepší výsledek posledního šestého kola NP. 

Jezdci si do finále nesou všechny získané body ze šesti kol NP, ke kterým se přičtou body 

získané ve finále, které mají v každém finálovém kole hodnotu  dvojnásobku. 

Při získání rovnosti počtu získaných bodů  rozhodne o vítězi jedno rozeskakování na čas na 

překážkách druhého finálového kola. Jezdec si do finále může vzít koně (pony) dle jeho 

vlastního výběru s podmínkou, že s ním absolvoval a dokončil alespoň jedno kvalifikační 

kolo NP. 
 

 

 1. KOLO 2. KOLO  

Pony S+A+B 
NOVICE  
jezdci 8-10 let 

ZPS,A,B– dle tab. 

238.2.2. 

ZLPS,A,B– dle tab. 

238.2.1. 

Handicap 

Pony S+A 

ADVANCE 

jezdci 8-13 let 

LPS,A – dle tab. 

238.2.1. 

SPS,A – dle tab. 

238.2.1. 

Handicap 

Pony B 

ADVANCE 

jezdci 8-13 let 

LPB– dle tab. 

238.2.1. 

SPB– dle tab. 

238.2.1. 

 

Pony do 148cm 

MASTER  

jezdci 8-16 let 

SPB– dle tab. 

238.2.1. 

STPB– dle tab. 

238.2.1. 

 

Velké koně 

NOVICE 

jezdci 12-14 let 

Z - dle tab. 

238.2.2. 

ZL - dle tab. 

238.2.1. 

 

Velké koně 

ADVANCE * 

jezdci 12 – 18 

let 

L* - dle tab. 

238.2.1. 

L** - dle tab. 

238.2.1. 

 



  
Velké koně 

MASTER  

jezdci 15 – 18 

let 

L** - dle tab. 

238.2.1. 

S* - dle tab. 

238.2.1. 

 

 

 

Dekorováni budou všichni jezdci, kteří  finále každé kategorie dokončili a vítěz bude vítězem 

celého seriálu ve své kategorii NP ČJF – skoky. 

Nezúčastní-li se některý jezdec s právem startovat ve finále, bude nahrazen dalším jezdcem z 

celkového pořadí jezdců po kvalifikačních kolech. 

V. Organizační zajištění 
Orgánem schvalujícím seriál NP ČJF - skoky je VV ČJF. Za dodržování schválených pravidel 

seriálu a schváleného  rozpisu jsou zodpovědní pořadatelé jednotlivých kol. 

Za průběh jednotlivých soutěží kol zodpovídají hlavní rozhodčí a pořadatelé těchto závodů 

dle PJS. 

Za zpracování výsledků do průběžného hodnocení zodpovídají pořadatelé jednotlivých 

závodů (kol), kteří jej zasílají na kontaktní e-mail ČJF. Za pozvání jezdců do finále odpovídá 

pořadatel finále. 

VI. Povinnosti jednotlivých pořadatelů kvalifikačních kol 
V rozpisech svých závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu NP ČJF - 

skoky“. 

Výsledkové listiny musí být doručeny elektronicky a v tiskové podobě v termínu dle PJS na 

adresu:  

ČJF, Zátopkova 100/2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 

Vyvěsit při závodech tabulku s průběžnými výsledky po předchozím kole. 

Propagovat při závodech NP ČJF - skoky prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu 

atd. 
 

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 
1. kolo Panská Lícha      21.05.2017 

2. kolo Opava       17-18.6.2017 

3. kolo Děpoltovice      15.-16.7.2017 

4. kolo Martinice      27.-30.7.2017 

5. kolo Dvůr Stáj Židovice  Jezdecká stáj Bukov 02.-03.9.2017 

6. kolo + Finále Zduchovice     29.9.-1.10.2017 

 
Rozpis seriálu schválil za VV dne: 10. 01. 2017 Jaroslav Hupka  

Úpravu seriálu schválil VV dne 22. 08. 2017 


