ČESKÝ POHÁR 2020
pony jezdců skoky
Česká jezdecká federace vyhlašuje
ČESKÝ POHÁR 2020 pony jezdců – skoky
Pořadatel:
Odpovědná osoba:
e-mail:
Kontaktní osoby:
Východní okruh:
Západní okruh:
I.

Česká jezdecká federace
Jan Matuška
farma.drazka@seznam.cz
Špůrková Zdeňka DiS.,
Email: spurkova.zdenka@seznam.cz; Mob: 605 471 477
Ria Lacina Hoffmeisterová
Email: ria@dvur-hoffmeister; Mob: 606 491 649

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 (NCPCJF)
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 pony jezdců – skoky
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Pravidla:
Seriál je přístupný všem Sportovcům s platnou licencí ČJF ve věku 8 – 16 let v sedle
pony výškové kategorie dle příslušné kategorie seriálu dle čl. III.
Kvalifikačních soutěží se mohou zúčastnit i zahraniční Sportovci, kteří se mohou
umístit v rámci kvalifikačního kola, avšak nemají možnost získávat body v rámci
celoročního bodování seriálu a nemohou se účastnit Velkého Finále.
Seriál se skládá z kvalifikačních kol a Velkého Finále. Pro sportovní sezónu 2020 je
počet kvalifikačních kol stanoven dle níže specifikované tabulky na 6 kvalifikací –
Západní okruh a 6 kvalifikací Východní okruh.
Závěrečné kvalifikační kolo (+1) se uskuteční den před Velkým Finále. Body z
tohoto kola se již nezapočítávají do celoročního žebříčku. Tři nejúspěšnější dvojice
tohoto závěrečného kola se kvalifikují do Velkého finále (výsledky již dříve
kvalifikovaných dvojic – vítězové kvalifikací 6+6 a nejúspěšnější dvojice
celoročního žebříčku 5+5 – se mezi 3 kvalifikované nepočítají).
Kvalifikační kola se uskuteční v rámci běžných oficiálních závodů, organizovaných
jednotlivými pořadateli v průběhu sezóny 2020 dle termínové tabulky uvedené
v bodě V. těchto pravidel. Dvojice platí startovné dle Rozpisu jednotlivých soutěží.
Kvalifikace i Velké Finále se uskuteční na parkuru předepsané obtížnosti (viz
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seznam kategorií).
Pořadatel může úroveň kvalifikačních kol zvýšit o jednu obtížnost, ale pouze za
předpokladu, že tak učiní ve všech kategoriích seriálu.
Hodnocení jednotlivých soutěží kvalifikačních kol proběhne dle čl. pravidel
238.2.1. (mimo ZP a zpravidla ZLP) nebo 238.2.2. nebo 298.2.4., hodnocení
Velkého finále dle čl. 276.2N. Všechny kvalifikační soutěže mohou být pořadatelem
vypsány jako otevřené.
Startovní listina soutěže musí být ve svém záhlaví označena informací, že se jedná
o kvalifikační kolo Českého poháru 2020 pony jezdců – skoky a název
kategorie, následně musí být zajištěno i samostatné vyhodnocení a dekorování
kvalifikace (samostatně otevřená soutěž a samostatně kvalifikační kolo). Do kariér
a žebříčků v JIS se bude počítat pouze výsledek otevřené soutěže, soutěž
kvalifikační musí být označena jako „Rámcová“.
Počet pony jednoho Sportovce v každé kategorii není omezen a řídí se PJS.
Do výsledků a bodování seriálu se započítávají všechny kvalifikační výsledky
Sportovce, body do žebříčku sbírá dvojice (Sportovec a pony).
Sportovci sbírají body v jednotlivých kategoriích dle věkové příslušnosti a
kategorie pony. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získává dvojice
(Sportovec a pony) body do celoročního žebříčku. Vítěz získává tolik bodů, kolik
dvojic startujících v dané kategorii soutěž dokončí (navíc se vítěz kvalifikuje přímo
do Velkého finále). Druhý v pořadí získává (mínus) -1 bod, třetí -2 body atd. až po
poslední bodující dvojici, která získává 1 bod. Body za umístění, které získá dvojice
(Sportovec a pony), jejíž výsledek se do bodování seriálu nezapočítává (zahraniční
Sportovec), nebudou započítány nikomu. V případě umístění ex-aequo se body dělí
rovným dílem.
Do seriálu je Sportovec přihlášen automaticky účastí v jakémkoli kvalifikačním
kole, kdy je dvojici (Sportovec a pony) zapsán výsledek z daného kvalifikačního
kola dle dané odpovídající kategorie.
Sportovci se mohou účastnit kvalifikačních kol v obou „okruzích“ bez ohledu na
svou klubovou příslušnost
V rámci 7. kola, které předchází Velkému finále budou také vyhodnoceni a
odměněni vítězové a umístění v rámci celoročního žebříčku.
Seriálové členění ČR do 2
samostatných okruhů a následné
označení v bodovacím žebříčku:
Východní okruh (žlutá barva) –
zahrnuje oblasti: F-Východočeská, GJihomoravská, H-Severomoravská, LZlínská,
Západní okruh (zelená barva) –
zahrnuje oblasti: A-Praha, B –
Středočeská, C-Jihočeská, D-Plzeňská,
E-Severočeská, R-Královehradecká, V – Vysočina
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Povinnosti pořadatelů kvalifikačních kol je v rozpisech svých závodů uvést na
první straně rozpisu „Soutěže č. X, Y, Z … jsou kvalifikačním kolem ČP 2020 pony
jezdců – skoky“ a u dané soutěže potom „Tato soutěž je kvalifikací seriálu ČP
2020 pony jezdců – skoky – kategorie XXXX“ atd. dle jednotlivých kategorií
uvedených níže v tomto článku.
Hlasatelé na jednotlivých kvalifikacích a finále musí vždy používat celý ,
nezkrácený, tedy kompletní název dané kategorie dle těchto pravidel.
Každý pořadatel kvalifikačního kola Český pohár 2020 pony jezdců – skoky
musí vždy vypsat všechny kategorie seriálu. Všechny pony soutěže (mimo
kategorie PONY MASTERS) jsou formou pony Handicap
Hlavní rozhodčí příslušného kola v termínu do 48 hodin po skončení závodů
zajistí publikování přepočteného průběžného pořadí v jednotlivých kategoriích
na stránkách ČJF.

Východní okruh:
1. PONY BENJAMIN TOUR (Sportovci 8 – 10 let, pony kat. S+A)
Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. ZP
2. PONY BRONZE TOUR (Sportovci 8 – 13 let, pony kat. S+A)
Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. ZLP
3. PONY SILVER TOUR (Sportovci 8 – 13 let, pony kat. A+B)
Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. LP**
4. PONY GOLD TOUR (Sportovci 11 – 16 let, pony kat. A+B)
Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. SP**
5. PONY MASTERS TOUR (Sportovci 11 – 16 let, pony kat. B)
Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. STP**
Západní okruh:
1. PONY BENJAMIN TOUR (Sportovci 8 – 10 let, pony kat. S+A)
Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. ZP
2. PONY BRONZE TOUR (Sportovci 8 – 13 let, pony kat. S+A)
Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. ZLP
3. PONY SILVER TOUR (Sportovci 8 – 13 let, pony kat. A+B)
Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. LP**
4. PONY GOLD TOUR (Sportovci 11 – 16 let, pony kat. A+B)
Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. SP**
5. PONY MASTERS TOUR (Sportovci 11 – 16 let, pony kat. B)
Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. STP**
Sponzoři – partneři jednotlivých kategorií se mohou rovnoprávně účastnit s prezentací
na kterýchkoli závodech seriálu včetně Velkého Finále. Názvy kategorií ve Velkém
Finále budou slučovat sponzory Východního a Západního okruhu
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Velké Finále je určeno pro 25 dvojic v každé kategorii:
o 6 vítězných dvojic (Sportovec/pony) kvalifikačních kol Východní okruh
o 6 vítězných dvojic (Sportovec/pony) kvalifikačních kol Západní okruh
o 10 neúspěšnějších dvojic (Sportovec/pony) celoročního žebříčku
(5 z Východního okruhu + 5 ze Západního okruhu)
o 3 nejúspěšnější dvojice (Sportovec/pony) ze 7. kola.
Do Velkého Finále se přímo kvalifikují vítězné dvojice jednotlivých
kvalifikačních kol. Pokud dvojice vyhraje podruhé ve stejné kategorii, postupuje
do Velkého Finále druhá umístěná dvojice. Pokud dvojice zvítězí ve více
kategoriích (zajistí si přímou účast ve Velkém finále), bude v rámci Velkého
finále startovat v rámci obtížnější kategorie ve které zvítězila.
Mimo přímo kvalifikovaných dvojic do Velkého finále (vítězů kvalifikačních kol)
postupuje dalších 10 dvojic s nejvyšším počtem bodů po kvalifikačních kolech
(celoroční žebříček 5 + 5) dle žebříčků Východního okruhu a Západního okruhu.
22 dvojic postupujících do Velkého finále dle předchozího klíče finále doplní 3
neúspěšnější dvojice závěrečného 7. 13. společného kola.
Velké Finále je jednokolová samostatná soutěž dle čl. PJS 276.2N s Finále. Počet
dvojic postupujících do ,,Finále soutěže" bude určen před zahájením základního
kola Velkého finále
Jedna dvojice může v rámci celoročního žebříčku bodovat ve více kategoriích,
ale může startovat pouze v jednom Velkém Finále.
Pokud se jedna dvojice kvalifikuje do Velkého finále ve více kategoriích (jednou
coby vítězové kvalifikace a jednou za body v rámci celoročního žebříčku), bude
startovat ve Velkém finále, do kterého se kvalifikovala svým vítězstvím v
kvalifikačním kole.
Pokud se dvojice kvalifikuje do Velkého finále ve dvou kategoriích za body, bude
startovat v tom Velkém finále, ve kterém bude výše žebříčkově umístěna.
V základním parkuru Velkého Finále může Sportovec startovat maximálně se 2
kvalifikovanými pony, ve „Finále soutěže“ může startovat pouze s jedním pony.
Sportovec se může zúčastnit Velkého Finále pouze s ponym, se kterým se do
Velkého Finále kvalifikoval.
Při rovnosti součtu bodů na 5. postupovém místě postupují do Velkého finále
všechny dvojice na 5. místě z obou částí ČR.
Pokud se některý́ kvalifikovaný́ Sportovec Velkého Finále nezúčastní, postupuje
do Velkého Finále další Sportovec v pořadí dle celoročního žebříčku. Toto
pravidlo platí i v případě vítězů kvalifikačních kol.
V každé kategorii bude ve Velkém Finále vyhlášeno 10 nejlepších dvojic.
Nejúspěšnější Sportovec se stává vítězem dané kategorie
Českého poháru 2020 pony jezdců – skoky.
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Termínový kalendář – Východní okruh + Západní okruh:
1. kolo Velká Chuchle – 8. - 9. 4. 2020
2. kolo ESC Olomouc – 19. 04. 2020
3. kolo Kralovický Dvůr – 25. 4. 2020
4. kolo Martinice – 8. - 10. 5. 2020
5. kolo JK Opava Kateřinky – 09. - 10. 05. 2020
6. kolo Velká Chuchle – 23. – 24. 5. 2020
7. kolo TJ Slovan Frenštát p/R – 07. 06. 2020
8. kolo Hanácký Dvůr Polkovice – 27. 06. 2020
9. kolo Děpoltovice – 28. 6. 2020
10. kolo JK Sviadnov – 11. 07. 2020
11. kolo ESC Olomouc – 09. 08. 2020
12. kolo Zduchovice – 7. 9. 2020
13. kolo JK Opava Kateřinky – 18. - 20. 9. 2020 (společné pro Východ i Západ)
•

VELKÉ FINÁLE – JK Opava Kateřinky – 20. 9. 2020

1. kolo JK Opava Kateřinky – 23.5. 2020
2. kolo TJ Slovan Frenštát p/R – 7. 6. 2020
3. kolo Velká Chuchle Praha – 14. 6. 2020
4. kolo ESC Olomouc - 20.- 21.6. 2020
5. kolo Equitana Martinice – 23. - 24. 6. 2020
6. kolo Hanácký Dvůr Polkovice – 27. 06. 2020
7. kolo La Boheme Zduchovice – 10. – 12. 7. 2020
8. kolo JK Sviadnov – 11. 07. 2020
9. kolo La Boheme Zduchovice – 22. – 25. 7. 2020
10. kolo Farma Heroutice – 30. 7. 2020
11. kolo ESC Olomouc – 09. 08. 2020
12. kolo Pegas Děpoltovice – 11. 8. 2020
13. kolo JK Opava Kateřinky – 26. - 27. 9. 2020 (společné pro Východ i
Západ)
•
VI.

VELKÉ FINÁLE – JK Opava Kateřinky – 27. 9. 2020

Financování z prostředků ČJF

Odměny vítězům do finále:
• PONY BENJAMIN TOUR – Sportovci 8 - 10 let, pony kat. S, A
1.-10. místo věcné ceny v hodnotě 10 000,• PONY BRONZE TOUR – Sportovci 8 – 13 let, pony kat. S, A
1.-10. místo věcné ceny v hodnotě 10 000,• PONY SILVER TOUR – Sportovci 8 – 13 let, pony kat. A + B
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1.-10. místo věcné ceny v hodnotě 10 000,• PONY GOLD TOUR – Sportovci 11 – 16 let, pony kat. A + B
1.-10. místo věcné ceny v hodnotě 10 000,• PONY MASTERS TOUR – Sportovci 11 – 16 let, pony kat. B
1.-10. místo věcné ceny v hodnotě 10 000,Dekorovací předměty pro všechny kategorie do finále
v max. částce do Kč 5000,- na kategorii, tj. celkem

Kč 25 000,-

Náhrada za organizační zabezpečení seriálu
každému pořadateli kvalifikačního kola a/nebo finále

Kč 2 000,-

VII. Schvalovací doložka VV ČJF
Schváleno VV ČJF dne 10.3.2020, za VV ČJF člen VV pro legislativu
Martin Blažek

Z pověření VV schválil Jiří Skřivan dne 3.6.2020.

