
 
 
 
 
 

Styl šampionát ČJF 

ve všestrannosti pro jezdce do 18 let 

Pořadatel:    Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu  
Pořadatel finále:  „SOUTĚŽE PODKOVY“, O.P.S. HUMPOLEC (MV 0074) 
Zodpovědná osoba:              Daniela Diringerová 
Email:    komise.vsestrannost@cjf.cz 

 

Cíl soutěží na styl: 

Stylové soutěže ve všestrannosti slouží ke zvýšení bezpečnosti při terénní zkoušce a je zaměřen na 

jezdce do 18 let jak na velkých koních, tak i na jezdce na pony. Tyto soutěže probíhají již 5 let a 

prokazatelně mají vliv na počty pádů a úrazů při terénní zkoušce. Hodnocení proběhne dle přílohy L Pravidel 

všestrannosti. 

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 

 

Příspěvek pořadatelům: 

Na technické zabezpečení soutěže - náklady na stylového rozhodčího, náklady na úpravu tratě, tak aby 

vyhovovala stylovému hodnocení a uspořádání soutěže (pořadatel nevybírá startovné v soutěžích na 

styl, protože je zájmem ČJF aby v této soutěži startovalo co nejvíce jezdců).  

Příspěvek 9.000,- Kč v případě, že proběhnou tři soutěže, v případě, že proběhnou pouze dvě nebo 

jedna soutěž bude příspěvek krácen na  7.000 nebo 5000 Kč. Stylový rozhodčí bude doplněn po 

nominaci stylového rozhodčího komisí všestrannosti. 

Finanční ohodnocení: 

Finanční ohodnocení  500,-Kč   pro prvních pět nejlépe umístěných jezdců v každé kategorii (velcí koně 

ZL, pony L, pony ZL)  celkem 2.500,-Kč. 

Postup do finále:  
Finále se mohou, zúčastní všichni jezdci, kteří získají nominaci k účasti ve  finále Zlaté podkovy 2019.  Finále se 

uskuteční v rámci finále Zlaté podkovy. ČJF zajistí stužky a poháry na finálové dekorování. 
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Vybrané závody a podrobný rozpočet seriálu 2019: 

Datum Místo konání Kategorie- typ soutěže pořadateli  jezdcům celkem Rozhodčí 

19.-21.4. Pardubice velcí koně ZL, pony L, ZL 9.000,-  7.500,- 16.500,-  

4.-5.5. Těšánky velcí koně ZL, pony L, ZL 9.000,-  7.500,-  16.500,-  

18.-19.5. Dvoreček velcí koně ZL, pony L, ZL 9.000,-  7.500,-  16.500,-  

31.5.-2.6. Brno velcí koně ZL,pony L, ZL 9.000,-  7.500,-  16.500,-  

15.-16.6. Loštice velcí koně ZL,pony L, ZL  9.000,- 7.500,- 16.500,-  

28.-30.6. Vrchovany velcí koně ZL pony L, ZL 9.000,- 7.500,- 16.500,-  

4.-15.7. Borová velcí koně ZL pony L, ZL 9.000,- 7.500,- 16.500,-  

20.-21.7. Humpolec velcí koně ZL, pony L, ZL 9.000,- 7.500,- 16.500,-  

23.-25.8. HUMPOLEC FINÁLE velcí koně ZL, pony L, ZL 9.000,- 7.500,- 16.500,-  

 

Schválil VV ČJF dne 2. 4. 2019 
    
 


