
 
 
 
 

ČESKÁ JEZDECKÁ LIGA ČJF 

ve všestrannosti  2019 
 

Pořadatelé kvalifikací:  Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kvalifikační kola 
Pořadatel  finále:             JK Panská Lícha 
Zodpovědná osoba:                Daniela Diringerová 
Email:    komise.vsestrannost@cjf.cz 

           

Hlavní cíle projektu: 

 podpora a motivace  začínajících adeptů jezdeckého sportu, konkrétně v disciplíně 

všestrannost  

 možnost soutěžení jezdců s minimální výkonností v celorepublikovém seriálu 

 zvýšení počtu startujících dvojic v nižších soutěžích všestrannosti 

 podpora a motivace pořadatelů závodů  k pořádání nižších soutěží  ZK  - ZL  

 příprava jezdců na kategorizaci a postupové podmínky do vyšších stupňů 

 monitoring  mládežnických kategorií (výběr do SCM )  

Pravidla seriálu: 

1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy, dodržování 

PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. 

2. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF  
3. Seriál je přístupný jezdcům s licencí od složení ZZVJ registrovaní  v subjektech ČjF na 

velkých koních a pony, kteří  NEDOKONČILI  soutěž všestrannosti st. L  na velkém 

koni v kategoriích: 

 jezdec do 16 let  

 jezdec  do 18 let 

 jezdec nad 18 let 

 veterán pro jezdce nad 50 let, přihlášení jezdci bez ohledu na dosaženou výkonnost 

v kategorii  na koních s max. dosaženo výkonností st . „S (2*)“ 

Pořadatel vypíše v rámci národních závodů alespoň dvě soutěže otevřené  na úrovni ZK – ZL  

(nepočítají se hobby soutěže). ČJF poskytne podporou pořadatelům: na technické 

zabezpečení  kvalifikačního kola, lékařskou službu a funkcionáře. Finanční ceny do  finále pro 

všechny kategorie České jezdecké ligy ve všestrannosti ve výši 20.000,- Kč,  poháry a šerpy 

poskytne ČJF. 
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Pravidla kvalifikace do finále České jezdecké ligy ve všestrannosti  2019 :  
 Jezdci s licencí sbírají kvalifikační výsledky ze soutěží všestrannosti ZK – ZL , složené ze všech 

tří   zkoušek (drezur, terénní zkouška , parkur).   

 Kvalifikační výsledek ze soutěže:  

drezura – max.  45 tr.b., cross – max . 20 tr. b. na překážkách, parkur max. 16 tr.b. (do 

trestných bodů se nezapočítávají  tresné body za překročení časového limitu). Na finále se 

kvalifikují jezdci, kteří dokončili alespoň 2 soutěže a získali min. 1 kvalifikační výsledek ve 

stejném stupni obtížnosti startu sportovce  ve finále České jezdecké ligy ve všestrannosti. 

 

Kategorie České jezdecké ligy ve všestrannosti na finále konané 7.-8.9.2019 v Brně na Panské Líše : 

Jezdec do 16 let st. obtížnosti ZK  

Jezdec do 18 let st. obtížnosti Z  

Jezdec nad 18 let st. obtížnosti Z st. obtížnosti ZL 

Veterán st. obtížnosti Z st. obtížnosti ZL 
 

 

 

Zařazené kvalifikační závody: 

Kvalifikační 

kola 

Datum Místo  Příspěvěk 

1 30.-31.3. Nové Město 5.000 

2 13.4. Hatín u Jindřichova Hr. 5.000 

3 27.-28.4. Přeštěnice 5.000 

4 18.5. Rudná pod Pradědem 5.000 

5 5.-7.7. Nové město 5.000 

6 13.-14.7. Borová 5.000 

7 19.-21. 7. Pardubice 5.000 

8 17.-18.8. Rosnice 5.000 

FINÁLE 7.-8.9. Brno-Panská Lícha 5.000 

 

Zpracovala: Diringerová Daniela 

Schválil VV ČJF 13. 3. 2019 


