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Česká jezdecká federace vyhlašuje 

ŠAMPIONÁT NADĚJÍ 2017 

Pořadatel: Česká jezdecká federace 

Email: info@cjf.cz 

Pravidla: Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy, dodržování PJS, 
veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. 

KAPITOLA I.  - Všeobecná definice 

Článek 1. – Definice soutěže 

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

případně třech dnech, přístupná pro jezdce na pony do 12 let startující maximálně druhým rokem na 

pony do 135 cm KVH, složená z jedné dané 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 koňmi. 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 Mistrovství České republiky. 

Ve všech zde neuvedených bodech platí pravidla pony, případně pravidla skoková a drezurní. 

 

Článek 2. - Časový rozvrh 
( 1 ) Drezurní zkouška 
Drezurní zkouška je první zkouškou v pořadí. Časový rozvrh s uvedeným časem startu každého 
soutěžícího v drezurní zkoušce musí být znám pro každého závodníka s dostatečným předstihem na 
přípravu. Doporučuje se minimálně 12 hodin před plánovaným startem jezdce. 
Startovní pořadí je losováno Organizačním výborem. V případě zde neuvedeném platí pravidla pony 
pro drezuru, případně drezurní pravidla. 
Drezurní zkouška sestává z drezurní úlohy Z1 /2016. 
 
( 2 ) Skoková zkouška 
Skoková zkouška sestává ze dvou kol soutěže hodnocené na styl dle článku pravidel 298.1.1.  
1. 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. 
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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. 
1. kolo – skoková soutěž ZPA 
2. kolo – skoková soutěž ZPA 
 
 

Programové schéma soutěže soutěž 

První den Drezurní zkouška Z1/2016 

Druhý den Skoková zkouška  
1. kolo – ZPA  násl.  2. kolo - ZPA 

Na styl jezdce dle článku - 298.1.1. 

Třetí den 
Skoková zkouška 

(pokud se nekoná 2 den) 

2. kolo - ZPA 

Na styl jezdce dle článku  - 298.1.1. 

  
 
Článek 3. - Hodnocení 
( 1 ) Hodnocení dvou zkoušek 
1.1. 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. 
1.2. 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.  
( 2 ) Konečné hodnocení jednotlivců 
2.1. 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).  
2.2. 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. 

( 3 ) Diskvalifikace a vyloučení 

Diskvalifikace nebo vyloučení z některé zkoušky má za následek diskvalifikaci nebo vyloučení z 
konečného hodnocení. 
 

KAPITOLA II. – Pravidla 

Drezurní zkouška 

Článek 4. - Pravidla pro drezurní zkoušku 
Drezurní pravidla jsou aplikována pro drezurní zkoušku a jsou začleněna do pravidel pony platných pro 
rok 2017. Úlohu hodnotí 3 rozhodčí s umístění dle čl. 6 pravidel Šampionátu nadějí 
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Článek 5. – Drezurní Zkouška 
( 1 ) Drezurní zkouška pro tuto kombinovanou soutěž je drezurní úloha Z1 / 2016 
 
Článek 6. – Umístění rozhodčích 
Dva ze tří rozhodčích musí být umístěni na krátké stěně obdélníka, 5 m vně. Předseda (C) v 
prodloužení středové čáry, ostatní (M nebo H) 2,50 m od rohu a vně prodloužené dlouhé stěny 
obdélníka. Třetí rozhodčí je buď E nebo B, vně a 5 – 10 metrů od obdélníka. 
Tři pozice - jsou buď C, H, B nebo C, M, E. 
 
 
Článek 7. - Dobré  body 
( 1 ) Hodnocení známkami 
1.1. Rozhodčí udělují dobré známky od 0 do 10 za každý číslovaný cvik a za každou ze souhrnných 
známek. V ostatním platí pravidla pony pro danou disciplínu včetně úprav. V případě nepublikování 
platí pravidla pro drezuru platná pro daný rok. 
 

( 2 ) Výpočet výsledku 

2.1. Dobré známky od 0 do 10, udělené každým rozhodčím soutěžícímu za každý číslovaný cvik 

drezurní úlohy spolu se souhrnnými známkami, s použitím koeficientů u známek, u nichž jsou 

uvedeny, se sečtou dohromady a odečtou se všechny omyly v kurzu nebo ve cvicích. 

2.2. Vypočte se procento maxima možných dobrých bodů udělených každým rozhodčím. Procenta je 
dosaženo vydělením celkového počtu dobrých známek udělených rozhodčím (po odečtení všech 
omylů) maximálním počtem možných dobrých známek, a potom vynásobením 100, se zaokrouhlením 
výsledku na dvě desetinná místa. Tato hodnota představuje individuální známku tohoto rozhodčího. 
(Zaokrouhlení výsledku na 2 desetiny znamená výsledek z x.xx5 zaokrouhlený nahoru a každý výsledek 
menší než x.xx5 se 
zaokrouhluje dolů). 
2.3. Procentuelní výsledek se převede na dobré body vydělením 10.  
 

Skoková zkouška 

Článek 8. - Pravidla skokové zkoušky 
Skoková pravidla jsou aplikována pro skokovou zkoušku s výjimkami uvedenými pravidly pony příp. 
skokovými pravidly platnými pro rok 2017.  
 
Článek 9. - Zkouška 
1. Kolo skoková soutěž ZPA – hodnocená dle čl 298.1.1. 
2. Kolo skoková soutěž ZPA – hodnocená dle čl 298.1.1. 

Článek 10. - Startovní pořadí 
( 1 ) Startovní pořadí do prvního kola skokové zkoušky je opačné k pořadí celkových výsledků po 
ukončení drezurní zkoušky. To znamená, že soutěžící s nejnižším počtem dobrých bodů startuje první 
a poslední startuje soutěžící s nejvyšším počtem dobrých bodů. Jestliže dva koně jednoho závodníka 
jsou klasifikováni v rozmezí osmi míst mezi sebou, musí být upraveno startovní pořadí koně s horším 
výsledkem. 
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KAPITOLA III. – Kvalifikační limit 

Článek 11. – Kvalifikační podmínky dvojice pro účast v Šampionátu nadějí 
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 stupně obtížnosti  obou kol 

skokové zkoušky ( tj.  2 x ZLPS a vyšší pro pony výškové kategorie „S“; případně 2 x ZPA a vyšší pro 

pony výškové kategorie „A“) s výsledkem maximálně 8 tr. bodů celkem pro dvojici, nebo absolvování 

minimálně dvou parkurů dané obtížnosti pro výškovou kategorii v rámci seriálových kol Styl 

šampionátu pony 2017 v bodovém ohodnocení minimálně 7,0 bodu. 

Kvalifikace musí být plněna do termínu uzávěrky MČR 2017 a potvrzení kvalifikace se odevzdává na 

přiloženém formuláři spolu s přihláškou na MČR dle instrukcí v rozpisu MČR 2017, splnění kvalifikace 

kontroluje pořadatel finále.  

Finále Šampionátu nadějí se koná v rámci MČR pony S+D 2017  

Za VV schválil dne 13. 10. 2016 J. Hupka  

   


