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  „STYLOVÝ POHÁR PONY 2018“ 

 
Česká jezdecká federace vyhlašuje 7. ročník seriálu  

STYLOVÝ POHÁR PONY. 
 

Pořadatel:  Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu 

Pořadatel finále: JO La-Boheme Zduchovice 

Odpovědná osoba: Ing. Jana Zetková 

e-mail:  jana.zetkova@cjf.cz 

Pravidla:   Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené  

   rozpisy, dodržování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných  

   pravidel ČJF. 

 

Kvalifikační kola budou probíhat v březnu — červenci 2018 na jednotlivých místech po 

republice, dle termínového kalendáře SPP.  

Tyto soutěže budou hodnoceny podle čl. 298.1.1. Skokových pravidel.  

Soutěže probíhají na klasických parkurech odpovídajícího stupně̌ obtížnosti. Jezdec je 

automaticky zařazen do seriálu prvním startem v soutěži, zařazené do tohoto seriálu. 

Průběžné výsledky budou uvedeny na webu ČJF. 

 

Pořadatel vypisuje  i otevřené soutěže ZP, ZLP a LP formou ponyhandicapu  

 

Kategorie, ve kterých se Stylový pohár pony 2018 vyhlašuje:  

 
Děti    8 - 10 let ponyhandicap S, A  obtížnost ZP a ZLP 

Děti  11 - 13let        ponyhandicap S, A  obtížnost ZP a ZLP 

Děti    8 – 13 let   pony B obtížnost ZPB a ZLPB 

Děti  14 - 161et pony do 148 cm obtížnost ZLPB a LPB 

(samostatně dekorované soutěže SPP) 

Všechna kola jsou součástí kalendáře ČJF - závody. 

 

Kvalifikace: 

Každé jedno kolo SPP je zároveň kolem kvalifikačním do FINÁLE SPP.  

- Pro účast ve finále musí dvojice jezdec-kůň získat minimálně 4 kvalifikační 

výsledky (známky) a to alespoň ze dvou závodišť.  

- Kvalifikace se sbírají na soutěžích vypsaných pro danou úroveň nebo vyšších — 

tj, jezdci kategorie 8-13 let mohou startovat v kvalifikačních soutěžích st. LP, 

pokud jsou vypsané formou handicapu a odnášejí si známky.  

- Jezdec si vybere pro finále pouze jednoho (kvalifikovaného) koně. 

- Jezdci 8 – 13 let mohou startovat ve finále s jedním pony pro kategorii S, A a 

jedním pony pro kategorii B 

- V případě̌ vyššího počtu dosažených známek v průběhu sezony se počítají 

nejlepší 4 známky ze všech dosažených. 

mailto:jana.zetkova@cjf.cz


    

 

2 

Výsledky v jednotlivých kategoriích lze započítat i z otevřených soutěží, které splňují 

podmínky Všeobecných pravidel, článek N7 odst. 3. Jezdci si odnášejí známku do 

celkového hodnocení  SPP. Platí i v případě, že jezdci startují ve vyšší obtížnosti, než je 

jejich kvalifikační limit příslušný věku a kategorii. 

Každý pořadatel kvalifikačních kol vyhotoví a zašle odpovědné osobě SPP (ČJF) 

výsledkové listiny podle jednotlivých kategorii dle pravidel SPP. 

 

 

Finále 
Do finále postupuje 20 nejlepších jezdců dle součtu bodů dosažených v kvalifikačních 

kolech. V případě, že na 20tém místě je umístěno shodně více jezdců, postupují všichni 

jezdci, umístění na 20tém místě. 

Finálové kolo proběhne při nejvýznamnějším jezdeckém podniku sezony 2018 na MČR 

pony. Zde ve finálovém kole získá dvojice jezdec-kůň pátý výsledek (pátou známku) 

s koeficientem 2. Finálové kolo je vyhodnocováno a dekorováno samostatně, v rámci 

SPP jako páté kvalifikační kolo seriálu. 

 O vítězi Stylového poháru pony 2018 rozhodne součet čtyř nejlepších kvalifikačních 

výsledků + výsledek finálového kola, v případě rovnosti rozhodne lepší výsledek 

finálového kola. 

Jmenovité přihlášky do finále SPP zadá do JISu oblastní sekretář,  případně určený 

zástupce oblasti, který odpovídá za správnost splněných kvalifikací. Zadání přihlášky do 

JIS plně nahrazuje písemné potvrzení kvalifikace. Finále Stylového poháru pony 2018 se 

koná v rámci MČR pony S+D 2018  

 

 

obtížnost Finále SPP: 

 
Děti    8 - 10 let ponyhandicap S, A  obtížnost  ZP 

Děti  11 - 13let        ponyhandicap S, A  obtížnost ZLP 

Děti    8 – 13 let   pony B obtížnost ZLPB 

Děti  14 - 161et pony do 148 cm obtížnost LPB 

 

 

Věcné ceny pro vítěze a umístěné v celém seriálu (čtyři kvalifikace + finálové kolo) 

„Stylový pohár pony 2018´´ ve čtyřech vypsaných kategoriích.  

Jezdci:   8 - 10 let pony S+A 

 11 - 13 let pony S+A 

    8 - 13 let pony B   

 14 - 16 let pony do 148cm 

Minimální hodnota ceny pro každou kategorii 7000,- Kč.  

(2000 - 1600 - 1400 - 1100 - 900 Kč.) 28+20=48tis Kč 
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Pokyny pro pořadatele: 

 

Každý pořadatel kvalifikačního kola SPP 2018 musí vždy vypsat všechny 4 kategorie 

SPP a to na všech daných úrovních   

 

Děti    8 - 10 let ponyhandicap S, A  obtížnost kvalifikací ZP a ZLP 

Děti  11 - 13let      ponyhandicap S, A  obtížnost kvalifikací ZP a ZLP 

Děti    8 - 13 let       pony B obtížnost kvalifikací ZPB a ZLPB 

Děti  14 – 16let      pony do 148 cm obtížnost kvalifikací ZLPB a LPB 

 

 

Termínový kalendář seriálu: 

 

1. kolo Heroutice 25-3-18 

2. kolo Opřetice 1-4-18 

3. kolo Borová 15-4-18 

4. kolo Hořovice 4-5-18 

5. kolo Polkovice 8-5-18 

6. kolo Martinice 12-5-18 

7. kolo Nové Zámky 19-5-18 

8. kolo Děpoltovice 20-5-18 

9. kolo Zduchovice 25-5-18 

10. kolo Bohuňovice 09-6-18 

11. kolo Opřetice 10-6-18 

12. kolo Opava 15-6-18 

13. kolo Heroutice 30-6-18 

14. kolo Děpoltovice 1-7-18 

15. kolo Mělník 3-7-18 

16. kolo Ústí nad Labem 7-7-18 

17. kolo Plandry 15-7-18 

18. kolo Mělník 30-7-18 

19. kolo Zduchovice 9-8-18 

20. kolo Trojanovice 11-8-18 

Finále MČR pony Zduchovice 22-8-18 

 

Schválil VV ČJF dne 13. 02. 2018 

Úpravu  schválil VV ČJF dne 14. 3. 2018 


