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 ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE  
VYHLAŠUJE 

Národní pohár ČJF 2019  
na pony ve všestrannosti 

 

Pořadatel:     Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu 
Zodpovědná osoba:  Daniela Diringerová 
Email: komise.vestrannost@cjf.cz 
 
 

 
 

Cíl seriálu: 
Seriál je zaměřený na podporu nadějí jezdeckého sportu v kategorii dětí a juniorů v disciplíně 
všestrannost a jejich výkonnostní růst, následný monitoring dosahovaných výkonů a pomoc s 
přechodem do vyšších věkových kategorií. Seriál slouží k plnění kvalifikací na Mistrovství ČR a 
umístění ve finále slouží jako jedno z kritérií pro zařazení jezdce do výběru pro SCM všestrannost a 
oficiální reprezentační  výjezdy. 

Vyhlašovatelem seriálu je ČJF VV ve spolupráci s komisí všestrannosti a hlavním partnerem jsou 
pořadatelé jednotlivých kol Národního poháru pony, případně další partneři jimž je vlastní myšlenka 
dlouhodobé podpory jezdeckého mládí. 

 

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

PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. 
2. Soutěž je přístupná pro dvojici startující ve všestrannosti pony maximálně 2 rokem.  
3. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF ve věkovém rozmezí 10 – 16 let na 

pony všech kategorií, zvláště pro začínající jezdce a začínající pony 
4. Soutěž všestrannosti jednotlivců složená ze všech tří zkoušek pro 
5. Obtížnost soutěže všech kol je ZL pony. 
6. Jezdec může v soutěži startovat s více koňmi, přičemž je vždy hodnocen jako 

samostatná dvojice – jezdec + pony. 
7. Ve všech zde neuvedených bodech platí pravidla pony a pravidla všestrannosti a dále 

rozpisy jednotlivých závodů. 

Parametry soutěže: 
dle pravidel všestrannosti pro soutěž pony ZL 
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Hodnocení: 
 
Od hodnoty 150 jsou odečteny dosažené trestné body v soutěži a tento výsledek bude vydělen 
10. Bodový výsledek 0 mají nedokončené starty z jakéhokoliv důvodu a starty s dosaženým 
výsledkem vyšším než 150 trestných bodů. 
Soutěžící budou dle svých výsledků z jednotlivých kol sbírat body (dle výpočtu výše), výsledek 
je součtem pěti nejlepších výsledků za sezonu. V případě menšího počtu závodů se 
započítávají všechny dosažené výsledky. 
 
Jezdec v přihlášce na jednotlivé závody  uvede, že se účastní tohoto seriálu u  soutěže v 
poznámce  NÁRODNÍ POHÁR ČJF 2019 NA PONY VE VŠESTRANNOSTI. 

Průběžné výsledky budou vedeny na webu  ČJF. 

Pořadatel jednotlivých kol vždy vypíše v JIS samostatnou soutěž NÁRODNÍ POHÁR ČJF 2019  
NA PONY VE VŠESTRANNOSTI 

Celkové vyhodnocení seriálu proběhne v rámci Galavečera a prvním pěti nejlépe umístěným 
jezdců v celém seriálu budou vyplaceny finanční odměny v celkové výši 10.000 Kč, poháry  a 
šerpy. Pořadateli každého kvalifikačního kola a finále přispěje ČJF na pokrytí nákladů 
souvisejících s vypsáním soutěžení –  náklady na stavbu tratě, funkcionáře, lékařské 
zabezpečení (sanitku)  a na finanční odměny nejlépe umístěným jezdců.  

KAPITOLA III.- termíny a finanční rozpočet  

Kvalifikační kola datum místo  příspěvek  na soutěž ceny do soutěže 

1 19.-21.4.2019 Pardubice - zrušeno 5.000 5.000 

1 4.-5.5.2019 Těšánky   5.000 5.000 

2 11.-12.5.2019 Přeštěnice – náhrada za 
Pardubice 

5.000 5.000 

3 18.-19.5.2019 Dvoreček 5.000 5.000 

4 15.-16.6.2019 Loštice 5.000 5.000 

5 28.-30.6.2019 Vrchovany 5.000 5.000 

6 13.-14.7. 2019 Borová 5.000 5.000 

7 19.7.-21.7.2019 Humpolec 5.000 5.000 

8 7.-8.9..2019 Brno 5.000 5.000 

 


