
ČESKÝ POHÁR 2020 
ve stylovém skákání 

 

Česká jezdecká federace vyhlašuje  
ČESKÝ POHÁR  2020 ve stylovém skákání jezdců na velkých koních 

 
Vyhlašovatel seriálu: Česká jezdecká federace  
Pořadatel:   Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu 
Odpovědná osoba: Jarmila Beranová 
e-mail:   komise.skoky@cjf.cz  
 

I. 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 ve stylovém skákání 

II. Pravidla: 

• Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy 
jednotlivých závodů, v rámci kterých se uskuteční kvalifikační soutěže, dodržování 
PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. 
 

• Seriálová kola budou probíhat v období duben – říjen 2020 na jednotlivých 
místech po České republice v rámci seriálu Czech Junior Cup 2020 a termínové 
listiny ČSP 2020. 
 

• Tyto soutěže budou hodnoceny dle čl.298.1.1. Skokových pravidel. Soutěže 
probíhají na klasických parkurech odpovídajícího stupně obtížnosti.  
 

• Jezdec je do seriálu zařazen automaticky prvním startem v soutěži zařazené do 
tohoto seriálu. 
 

• Průběžné výsledky budou vedeny na webu ČJF a webu ČSP. Aktualizaci zajišťuje 
AČSP a za správnost zodpovídá, pověřený člen skokové komise.  Aktualizace 
budou probíhat po každém kole a budou uveřejněny do 48 hodin po skončení 
daného kola. Za aktualizaci příslušného kola a její včasné zpracování odpovídá 
hlavní rozhodčí daného kola. 
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• Pořadatel jednotlivých seriálových kol vypisuje soutěže L*-S* klasické nebo 

formou handicapu, soutěž lze rozdělit handicapem na děti a juniory (může vypsat 
ale i pouze jednu nebo dvě soutěže.) 
 

• Pořadatel vyvěsí vždy spolu se startovní listinou před zahájením soutěží 
v Jezdeckém informačním systému oficiální tabulku s průběžným pořadím. 
 

Dále platí: 
 
1. Ze soutěží bude pořadatelem na závodech vydána samostatná výsledková listina 

pouze s jezdci kat. dětí a juniorů.   
 
2. V případě, že jezdec startuje v soutěži na více koních, jsou mu do celoročního seriálu 

započítávány pouze body získané se svým nejlépe umístěným koněm v této soutěži. 
 
3. Za umístění v jednotlivých soutěžích SP získávají jezdci následující počet bodů: 
 

Umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
           

Body 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 
           

Umístění 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
           

Body 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
           

 
 V případě umístění ex-aequo se body dělí rovným dílem. 
 
4. O vítězi a umístěných ve stylové poháru v jednotlivých kategoriích rozhoduje šest 

nejlepších umístění v seriálových kolech. V případě rovnosti bodů rozhoduje výše 
průměrné známky za styl v započítaných šesti umístěných. V případě rovnosti této 
známky rozhoduje nejvyšší dosažená známka v některém z těchto započítaných 
výsledků. 

 
5. Body za výsledek druhého a dalšího koně jednoho jezdce v soutěži se do výsledků 

seriálu nezapočítávají, tyto body z umístění se škrtají a nepřipadnou nikomu. 
Vyloučení účastníci v soutěži se započítávají do celkového počtu startujících, ale 
nebudou jim přiděleny žádné body do výsledků seriálu. V rámci otevřené stylové 
soutěže počet startujících pro výpočet bodů do výsledků seriálu vychází pouze z 
počtu startujících dětí a juniorů. 

 
6. Vyhlášení vítěze a umístěných na druhém až desátém místě proběhne po posledním 

seriálovém kole při finále Českého skokového poháru v Hořovicích 23.-27.9.2020 
 
7. Dotace pro vítěze a umístěné budou vyplaceny buď na místě v hotovosti, nebo 

převodem na účet klubu, za který jezdec startuje. 
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III. Kategorie seriálu 
 

 
 
 
IV. Termínový kalendář  

 
Všechny závody jsou součástí kalendáře ČSP. 
 

4. – 7.6. Velká cena Litomyšl 1.kolo seriálu 

   10. – 14.6. Velká cena Zduchovice 2. kolo seriálu 

19. – 21.6. Velká cena Ostrava 3. kolo seriálu 

3. – 5.7. Velká cena Frenštát pod Radhoštěm 4. kolo seriálu 

16. – 19.7. Velká cena Martinice 5. kolo seriálu 

23. – 26.7. Velká cena Praha – Chuchle Arena Praha 6. kolo seriálu 

30.7. – 2.8. Velká cena Brno – ESC Olomouc 7. kolo seriálu 

30.7. – 2.8. Velká cena Olomouc – ESC Olomouc 8. kolo seriálu 

13. – 16.8. Velká cena Opava 9. kolo seriálu 

20. – 23.8. Velká cena Hradištko 10. kolo seriálu 

  19. – 29.9.     Velká cena Hořovic + finále ČSP  11. kolo seriálu + finále 

 
V. Financování z prostředků ČJF 
 
Odměny vítězům do finále: 
Společně kategorie  1. – 10. místo finanční ceny celkem 25 000,- 
děti a junioři (1. 4500,-, 2. 4000,-, 3. 3500,-, 4. 3000,-, 5. 2500,-6. – 10. 1500.-)
  
 
Dekorovací předměty do finále v max částce do Kč 5000,-, vítěz obdrží dekorovací deku 
 
Náhrada za organizační zabezpečení seriálu  
každému pořadateli       1000,- tj. celkem 12000,- 
 

 
VI. Schvalovací doložka VV ČJF 

 
 
Schváleno VV ČJF dne 10.1.2020, za VV ČJF člen VV pro legislativu 
  
          Martin Blažek 
Z pověření VV schválil Jiří Skřivan dne 3.6.2020. 

Děti a junioři obtížnost kvalifikací L* - S* 


