
 

 

 

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE 
VYHLAŠUJE 

Šampionát mladých koní   
ve všestrannosti 2019 

 

 
Pořadatel:   Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu 
Pořadatel finále: JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec 
Zodpovědná osoba:  Daniela Diringerová 
Email: komise.vsestrannost@cjf.cz 

 
 
 

I. Pravidla seriálu:  
1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou schválené rozpisy, dodržování PJS ČJF, 

veterinárních pravidel, všeobecných pravidel ČJF a pravidel Šampionátu mladých 
koní ve všestrannosti 2019.  

2. Seriál je přístupný všem jezdcům a koním s platnou licencí ČJF při dodržení 
kvalifikačních podmínek startů stanovených pravidly všestrannosti. 

3. Seriál je vícekolový, aktuální počet kvalifikačních kol je stanoven těmito pravidly (viz 
termínová listina). 

4. Po posledním kvalifikačním kole následuje Finále Šampionátu mladých koní ve 
všestrannosti 2019. 

5. Každé jednotlivé kvalifikační kolo může být rozpisem závodů vypsáno jako soutěž 
uzavřená nebo otevřená. 

6. U koní 4-letých mohou být v předkole vypsány 2 kvalifikační soutěže ZK i Z. 
7. Vítěz finále se stává Šampionem mladých koní ve všestrannosti ve své kategorii pro 

rok 2019. 
 

II. Kategorie seriálu a STP 
 
- Koně 4 letí  

Kvalifikační kola – stupeň obtížnosti ZK nebo Z  
Finále  - stupeň obtížnosti Z 
 

- Koně 5-ti letí 
Kvalifikační kola – stupeň obtížnosti ZL 
Finále – stupeň obtížnosti L (CNC1*) 
 

- Koně 6-ti a 7-mi letí 
Kvalifikační kola – stupeň obtížnosti L (CNC1*) 
Finále – stupeň obtížnosti S (CNC2*)   
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Ve finále seriálu může nastoupit jezdec pouze s koněm, se kterým minimálně 1x získal 
kvalifikační výsledek v některém z kvalifikačních kol. 
Do finále postupuje 15 koní v každé kategorii, podmínkou je dokončení 2 kvalifikačních 
kol v kvalifikačních limitech dle čl. 517 pravidel všestrannosti, přičemž jeden výsledek 
musí být bez trestných bodů na překážkách v crossové části a jeden může mít max. 20 
trestných bodů na překážkách v crossové části.  
V případě vyššího počtu koní pro účast ve finále bude postupovat prvních 15 a to podle 
nejnižšího bodového hodnocení dosaženého součtem ze 2 kvalifikačních kol. 
V případě dosažení rovnosti součtu bodů z kvalifikačních kol na posledním postupovém 
místě, postoupí do finále všichni koně se stejným bodovým hodnocením. Pokud se 
kvalifikovaný kůň vzdá účasti ve finále, postupuje k účasti ve finále první kůň pod čarou. 
Výsledky dosažené v kvalifikačních kolech se do finále nezapočítávají. 
 
 

VI. Povinnosti jednotlivých pořadatelů kvalifikačních kol 
V rozpisech svých závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu 
Šampionát mladých koní ve všestrannosti“.  
Propagovat při závodech seriál Šampionát mladých koní ve všestrannosti prostřednictvím 
hlasatele, v oficiálním programu apod. 
 
TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 

 

Kvalifikační kola datum Místo  
1 19.-21.4.2019 Pardubice 

2 27.-28.4.2019 Přeštěnice 

3 4.-5.5.2019 Těšánky   
4 18.-19.5.2019 Dvoreček 
5 31.5.-2.6.2019 Brno,Panská Lícha 

6 15.-16.6.2019 Loštice 
7 28.-30.6.2019 Vrchovany 

8 13.7.-14.7.2019 Borová 

9 19.7.-21.7.2019 Humpolec 
10 19.7.-21.7.2019 Pardubice 

Finále  28.9.-29.9. 2019 Humpolec 
 
   Ceny do finále věnované ČJF pro nejlépe umístěné 

Finanční  20000.-Kč. 
Věcné v hodnotě 20000.-Kč. 
 
Schválil VV ČJF dne 13. 3. 2019 


