ČESKÝ POHÁR 2020
v drezuře
Česká jezdecká federace vyhlašuje
ČESKÝ POHÁR 2020 drezuře
Vyhlašovatel seriálu:
Pořadatel:
Odpovědná osoba:
e-mail:
I.

Česká jezdecká federace
Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu
ing. Renata Habásková
komise.drezura@cjf.cz

Statut seriálu:

Statut a pravidla seriálu schvaluje VV ČJF. Rozpisy jednotlivých kol v souladu s pravidly
seriálu, PJS, Veterinárními a Všeobecnými pravidly a pravidly jednotlivých disciplín
schvaluje OV mateřské oblasti pořadatele daného kola. Všechna kvalifikační kola a finále
musí být zadána do kalendáře závodů v JIS s příznakem Český pohár ČJF (N-CPCJF)
Za průběh soutěží v souladu s rozpisem a PJS a správné vyhotovení výsledkových listin
zodpovídá Hlavní rozhodčí závodů, který je odpovědný za přepočet průběžných výsledků
daného kola a jejich uveřejnění do 48 hodin po skončení závodů.
Pořadatel má povinnost v rozpise uvádět, že se jedná o
Kvalifikační kolo Českého poháru 2020 v drezuře
II.

Pravidla:

• Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a dodržování
•
•
•
•

III.

PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.
Seriál je přístupný všem Sportovcům a koním s platnou licencí ČJF.
Sportovec 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, alespoň na
dvou různých místech.
Z každého soutěžního dne kvalifikačního kola se Sportovci počítá jen jeden nejlepší
výsledek.
Kategorie seriálu
1. Velká runda
2. Malá runda
3. Kategorie „S“
4. Kategorie „U25“
5. Kategorie junioři
6. Kategorie děti

otevřená pro všechny jezdce
otevřená pro všechny jezdce
otevřená pro dvojice, které dosud nestartoval
v soutěži vyšší než „S“
otevřená pro jezdce ve věku 19 – 25 let
otevřená pro juniory ve věku 15 – 18 let
otevřená pro jezdce ve věku 11 - 14 let
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1. Velká runda
Soutěž určená pro Sportovce startující v úlohách stupně „TT“.
Ve finále jsou předváděny úlohy „IMII 2020“, „GP 2020“ a „vGP 2017“.
Kvalifikace: FEI úlohy stupně „TT“ mimo volných sestav
Počet finalistů je max. 10.
2. Malá runda
Soutěž určená pro Sportovce startující v úlohách stupně „ST“ a „T“.
Ve finále jsou předváděny úlohy „SG 2018“, „IMI 2020“ a „vIMI 2017“.
Kvalifikace: FEI úlohy stupně „ST a „T“ mimo volných sestav.
Podmínkou je, že alespoň jeden ze tří výsledků, ze kterých se počítá průměr, musí být
z úlohy „T“.
Počet finalistů je max. 10.
3. Kategorie „S“ - pro dvojice, které dosud nestartovaly v soutěži vyšší než „S“
Soutěž určená pro dvojice startující v úlohách stupně „S“, které dosud nestartovaly
v soutěži vyšší než „S“. Ve finále jsou předváděny úlohy „JU 2018“, „JD 2018“ a „vJ 2017“
Kvalifikace: FEI úlohy stupně „S“ mimo volných sestav a úloh KMK.
Počet finalistů je max. 15.
4. Kategorie „U25“
Soutěž určená pro Sportovce ve věku 19 - 25 let a koně 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.
Počet finalistů je max. 10.
5. Kategorie junioři
Soutěž určená pro Sportovce ve věku 15 – 18 let startující na velkých koních v úlohách
stupně „S“.
Ve finále jsou předváděny úlohy JU/2018, JD/2018 a vJ 2017.
Kvalifikace: úlohy FEI stupně „S“ mimo volných sestav a úloh KMK.
Počet finalistů je max. 10.
6. Kategorie děti
Soutěž určená pro Sportovce ve věku 11 – 14 let startující na velkých koních v úlohách
stupně „L“.
Ve finále jsou předváděny úlohy Z5 (původní DU-B/2018), DD/2020, a vL 2017.
Kvalifikace: úlohy FEI stupně „L“ mimo volných sestav a úloh KMK.
Počet finalistů je max. 10.
IV. Finále
Na základě tří nejlepších výsledků bude vypočten průměr %. 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 Sportovec startovat pouze s jedním koněm dle vlastního výběru v každé
kategorii. Do finále si Sportovec může vybrat koně, s kterým má v dané kategorii alespoň
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jeden kvalifikační výsledek.
Finále všech kategorií je tříkolové. Vítězem soutěže Českého poháru 2020 v drezuře 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.
V. Termínový kalendář
Pořadatel může vypsat pouze jedno kvalifikační kolo pro jednu kategorii v jednom dni
závodů.
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

místo
Nové Zámky
S
Políkno
T
JK Dolní Přim
TT S
Stáj Piafa
S
TJJ Kopanina
TT
Čísovice
TT
Heroutice
T
Nové Zámky
TT
Borová
T
Královice
TT
JK Jeřice
S
ESC Olomouc
TT
Stráň Gabrielka S
JS Mětice
S
Nemojanský mlýn T
Pegas Děpoltovice
TT
Zduchovice
TT
Pegas-Moravany S
Svržno
TT
TJ Krakonoš
ST
Těšánky
TT
Nebanice
TT
Stará Role
TT
Panská lícha
TT

Finále Královice u Slaného

oblast

datum

Severomoravská
11. - 12. duben 2020
Jihočeská
11. – 12. duben 2020
Východočeská
18. červenec 2020
Zlínská
4. červenec 2020
Praha
13.červen 2020
Praha
11. - 12. červenec 2020
Středočeská
28. – 29. červenec 2020
Severomoravská
16. - 17. květen 2020
Jihočeská
16. - 17. květen 2020
Středočeská
23. květen 2020
Královehradecká
30. květen 2020
Severomoravská
30. - 31. květen 2020
Karlovarská
31. květen 2020
Východočeská
6. červen 2020
Jihomoravská
6. červen 2020
Karlovarská
20. - 21. červen 2020
Středočeská
27. - 29. červen 2020
Jihomoravská
27. červen 2020
Plzeňská
1. červenec 2020
Královehradecká
8. srpen 2020
Zlínská
8. - 9. srpen 2020
Karlovarská
14. - 16. srpen 2020
Karlovarská
29. - 30. srpen 2020
Jihomoravská
25. - 26. červenec 2020
Středočeská

9.- 11. října 2020
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VI.

Financování z prostředků ČJF

Finanční odměny vítězům do finále:
Kategorie děti
25 000,- (7000,6000,5000,4000,3000)
Kategorie junioři
25 000,- (7000,6000,5000,4000,3000)
Kategorie U25
25 000,- (7000,6000,5000,4000,3000)
Kategorie S
0
Kategorie senioři malá runda
30 000,- (8000,7000,6000,5000,4000)
Kategorie senioři velká runda
30 000,- (8000,7000,6000,5000,4000)
Dekorovací předměty pro všechny kategorie do finále v max. částce Kč 5 000,na kategorii, tj. celkem Kč 30 000,Náhrada za organizační zabezpečení seriálu každému pořadateli předkola Kč 2 000,Náhrada za organizační zabezpečení finále seriálu pořadateli Kč 5 000,VII. Schvalovací doložka VV ČJF
Schváleno VV ČJF dne 15.1.2020, za VV ČJF člen VV pro legislativu
Martin Blažek
Schvalovací doložka:
Z pověření VV schválil Jiří Skřivan dne 24.6.2020.

