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Seriál je určený pro všechny drezurní jezdce.
Úroveň jezdců odpovídá úrovni MČR nebo přípravě na MČR a reprezentaci.
PRAVIDLA
1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a dodržování PJS,
veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.
2. Seriál je přístupný všem jezdcům a koním s platnou licencí ČJF.
3. Národní drezurní pohár je vypsán v těchto kategoriích:
 Kategorie „S“
pro dvojice, které dosud nestartovaly v soutěži vyšší než „S“
 Kategorie „ST“
pro jezdce ve věku 16-25 let
 Malá runda
otevřená pro všechny jezdce
 Střední runda
otevřená pro všechny jezdce
4. Společné podmínky pro všechny kategorie
Jezdec bude zařazen do kvalifikační tabulky Poháru automaticky po svém prvním startu
v kvalifikačním kole.
Pořadí v kvalifikaci se stanoví podle průměru procent ze tří nejlépe hodnocených výsledků
jezdce v dané kategorii, získaných na kvalifikačních závodech.
Finále:
Na základě tří nejlepších výsledků Drezurní komise vypočítá průměr % a zařadí jezdce do
finále. Do finále bude pozváno 10/15 jezdců v každé kategorii s nejvyšším procentuálním
průměrem, kteří mají minimálně 3 výsledky z kvalifikačních kol ze dvou různých míst..
Ve finále může jezdec startovat pouze s jedním koněm dle vlastního výběru v každé
kategorii. Do finále si jezdec může vybrat koně, s kterým má v dané kategorii alespoň jeden
kvalifikační výsledek.
Finále všech kategorií je tříkolové. Vítězem soutěže Národního drezurního poháru se v
každé kategorii stane dvojice, která získá nejvyšší průměr procent ze všech tří kol finále. Na
druhém místě se umístí dvojice s druhým nejvyšším průměrem atd. V případě shodného
průměru procent ze všech tří finálových kol bude pro určení celkového pořadí rozhodující
lepší výsledek třetího (posledního) finálového kola.
5. Soutěž stupně „S“ - pro dvojice, které dosud nestartovaly v soutěži vyšší než

„S“

Soutěž určená pro dvojice startující v úlohách stupně „S“, které dosud nestartovaly v soutěží vyšší
než „S“. Ve finále jsou předváděny úlohy:
„JU 2018“, „JD 2018“, „vJ 2017“ Kvalifikace: FEI úlohy stupně „S“ mimo volných sestav a úloh KMK.
Počet finalistů je max. 15.

6. Soutěž stupně „ST“ – pro jezdce 16-25 let (U25)
Soutěž určená pro jezdce do 25 let startující v úlohách stupně „ST“. Ve finále jsou předváděny úlohy
„YU 2018“, „SG 2018“ a „vY 2017“. Kvalifikace: FEI úlohy stupně „ST“ mimo volných sestav a soutěží
KMK. Počet finalistů je max. 10

7. Malá runda
Soutěž určená pro jezdce startující v úlohách stupně „ST a „T“. Ve finále jsou předváděny úlohy
„SG 2018“, „IMI 2018“ a „vIMI 2017“. Kvalifikace: FEI úlohy stupně „ST a „T“ mimo volných sestav a
soutěží KMK. Podmínkou je, že alespoň jeden ze tří výsledků, ze kterých se počítá průměr musí být
z úlohy „T“. Počet finalistů je max. 10

8. Střední runda
Soutěž určená pro jezdce startující v úlohách stupně „TT“. Ve finále jsou předváděny úlohy
„IMA 2018“, „IMB 2018“ a „vIMA/B 2018“. Kvalifikace: FEI úlohy stupně „TT“ mimo volných sestav.
Počet finalistů je max. 10

Kvalifikační kola Národního drezurního poháru ČJF 2019 v obtížnosti „S“, „ST“-mladí
jezdci, malá runda, střední runda.
Pořadatel může vypsat jedno kvalifikační kolo pro jednu kategorii v jednom dni závodů
pořadí termín

místo

1

13.-14. 4. 2019

Čisovice

2

27.-28.4 2019

Kopanina

3

11.05.2019

Nemojanský mlýn

4

25.05.2019

Kralovice

5

8.-9.6.2019

Panská lícha

6

8.-9.6.2019

Stará Role

7

14.-16.6.2019

Zduchovice + KMK

8

4. 8. 2019

Děpoltovice

9

10.-11.8.2019

Galatík

10

16.- 18.8.2019

Nebanice

Finále 13-15.9.2019
Vypracovala: Drezurní komise ČJF, dne 5. 12. 2018
Schválil VV ČJF dne 11. 12. 2018
Úpravu schválil VV ČJF dne 8. 1. 2019

Nebanice

