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Česká jezdecká federace vyhlašuje 
ČESKÝ POHÁR  2020 ve stylovém skákání pony jezdců 

 
Vyhlašovatel seriálu: Česká jezdecká federace 
Pořadatel: Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu 
Odpovědná osoba: Jan Matuška 
e-mail: farma.drazka@seznam.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 skončenízávodů. 

 
Pořadatel má povinnost v rozpise uvádět, že se jedná o 
Kvalifikační kolo Českého poháru 2020 ve stylovém skákání pony jezdců 

 
 
 

II. Pravidla: 
 

 Seriál je přístupný všem Sportovcům s platnou licencí ČJF ve věku 8 – 16 let v sedle 
pony výškové kategorie dle příslušné věkové kategorie Sportovce. 

 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 finále. 

 Seriál se skládá z níže kvalifikačních kol a jednoho finále. Kvalifikační kola budou 
probíhat v měsících březnu – září 2020 na jednotlivých místech ČR, dle 
termínového kalendáře. 

 Tyto soutěže mohou být hodnoceny podle Skokových pravidel čl. 

o 298.1.1.1 – Dle počtu získaných bodů za styl 
o 298.1.1.2 – Dle počtu získaných bodů za styl a dosaženého času 
o 298.1.1.3 – Základní kolo dle počtu získaných bodů za styl s jedním 

rozeskakováním na čas 
 Soutěže probíhají na klasických parkurech odpovídajícího stupně̌ obtížnosti dle 

PJS. Jezdec je automaticky zařazen do seriálu prvním startem v soutěži,   zařazené 
do tohoto seriálu. Průběžné výsledky budou uvedeny na webu CfJF. 

 
Pořadatel vypisuje i otevřené soutěže ZP, ZLP a LP formou pony handicapu 

mailto:farma.drazka@seznam.cz
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III. Kategorie seriálu a pokyn pro pořadatele 
 

Každý pořadatel kvalifikačního kola Český pohár pony 2020 ve stylovém skákání pony 
jezdců musí vždy vypsat všechny 4 kategorie, a to na všech daných úrovních: 

 
Sportovci 8 - 10 let pony kategorie S, A – obtížnost ZP a ZLP (handicap) 
Sportovci 11 - 13let pony kategorie S, A – obtížnost ZP a ZLP (handicap) 
Sportovci 8 – 13 let pony kategorie B – obtížnost ZPB a ZLPB 
Sportovci 14 – 16 let pony kategorie B – obtížnost ZLPB a LPB** 

 

IV. Kvalifikace 
 

 Každé jedno kolo je zároveň kolem kvalifikačním do FINÁLE Českého poháru 2020 
ve stylovém skákání pony jezdců 

 Pro účast ve finále musí dvojice Sportovec/kůň získat minimálně 4 6 kvalifikačních 
výsledky (známek) a to alespoň ze dvou tří různých areálů. 

 Do kvalifikací se započítává 6 nejlépe hodnocených výsledků v každé kategorii, a to i v 
případě účasti ve více kvalifikačních kolech 

 Kvalifikační výsledky se sbírají ze soutěží vypsaných pro danou úroveň nebo   vyšších 
— tj, jezdci kategorie 8-13 let mohou startovat v kvalifikačních soutěžích st. LP**, 
pokud jsou vypsané formou handicapu a označené jako kvalifikační. 

 V každé kategorii může Sportovec ve finále startovat pouze s jedním pony, se kterým 
má pro danou kategorii splněnou kvalifikaci. Sportovec v kategorii 8 – 13 let může 
startovat ve finále s jedním pony pro kategorii S, A a s jedním pony kategorie B 

 Výsledky v jednotlivých kategoriích lze započítat i z otevřených soutěží, které splňují 
podmínky dle těchto pravidel seriálu a Všeobecných pravidel, článek N7 odst. 3. Jezdci 
si odnášejí známku do celkového hodnocení. Platí i v případě, že jezdci startují ve vyšší 
obtížnosti, než je jejich kvalifikační limit příslušný věku a kategorii. 

 Hlavní rozhodčí příslušného kola v termínu do 48 hodin po skončení závodů zajistí 
publikování přepočteného průběžného pořadí v jednotlivých kategoriích na stránkách 
ČJF. 

 V případě neuskutečnění vypsaného kvalifikačního kola, nebude dané kolo nahrazeno. 
 

V. Finále 
 

 Do finále postupuje 20 nejlepších jezdců dle součtu bodů dosažených v kvalifikačních 
kolech. V případě, že na posledním postupovém místě je umístěno shodně více 
Sportovců, postupují všichni takto umístění Sportovci. 

 Finálové kolo proběhne v rámci závodů Finále Českého poháru 2020 - pony skoky. 

 O vítězi seriálu ,,Český pohár 2020 ve stylovém skákání pony jezdců" rozhodne 
výsledek finálového kola. 

 V případě rovnosti finálového kola rozhodne lepší výsledek součtu bodů 4 6 ti nejlépe 
hodnocených kvalifikačních kol dvojice (Sportovec/kůň). V případě rovnosti těchto 
dosažených bodů rozhoduje čas finálového kola dvojice. 

 Jmenovité přihlášky do finále zadá do JISu odpovědný zástupce jezdce, případně 
určený zástupce subjektu jezdce, na základě zveřejnění seznamu finalistů na webu ČJF 
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a FB ČJF, kde bude uveřejněn seznam všech do finále kvalifikovaných Sportovců v 
jednotlivých kategoriích. Uzávěrka přihlášek Finále bude nejpozději 7 kalendářních 
dnů před konáním Finále. 

 
 Obtížnost Finále: 

Sportovci 8 - 10 let pony kat. S, A – obtížnost ZP (handicap) 
Sportovci 11 – 13 let pony kat. S, A – obtížnost ZLP (handicap) 
Sportovci 8 – 13 let pony kat. B – obtížnost ZLPB 
Sportovci 14 – 16 let pony kat. B – obtížnost LPB** 

 

VI. Termínový kalendář 

Český pohár 2020 ve stylovém pony jezdců 
 

1.kolo Heroutice 01/03/2020  

2.kolo Plandry 17/05/2020  

3.kolo Děpoltovice 17/05/2020  

4.kolo Heroutice 24/05/2020  

5.kolo Opava 13/06/2020  

6.kolo Dolní Jelení 14/06/2020  

7.kolo Svržno 17/06/2020  

8.kolo Martinice 23/06/2020  

9.kolo Děpoltovice 27/06/2020  

10.kolo Zduchovice 10/07/2020  

11.kolo Trojanovice 11/07/2020  

12.kolo Polkovice 17/07/2020  

13.kolo Plandry 19/07/2020  

14.kolo Opřetice 26/07/2020  

15.kolo Heroutice 29/07/2020  

16.kolo Panská Lícha 01/08/2020  

17.kolo Mělník 04/08/2020  

18.kolo Trojanovice 07/08/2020  

19.kolo Litomyšl 30/08/2020  

20.kolo Nové Zámky 05/09/2020  

21.kolo Židovice 05/09/2020  

Finále Opava 25/09/2020  
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VII. Financování z prostředků ČJF 
 

 Odměny vítězům do finále: 

Kategorie: Sportovci 8 - 10 let, pony kat. S, A 

1.-5. místo věcné ceny v hodnotě 7 000,- (2000-1600-1400-1100-900) 

Kategorie: Sportovci 11 – 13 let, pony kat. S, A 

1.-5. místo věcné ceny v hodnotě 7 000,- (2000-1600-1400-1100-900) 

Kategorie: Sportovci 8 – 13 let, pony kat. B 

1.-5. místo věcné ceny v hodnotě 7 000,- (2000-1600-1400-1100-900) 

Kategorie: Sportovci 14 – 16 let, pony kat. B 
1.-5. místo věcné ceny v hodnotě 7 000,- (2000-1600-1400-1100-900) 

Dekorovací předměty pro všechny kategorie do finále 

v max. částce do Kč 5000,- na kategorii, tj. celkem Kč 20 000,- 

 Náhrada za organizační zabezpečení seriálu 

každému pořadateli kvalifikačního kola a/nebo finále Kč 2 000,- 
 
 

VIII. Schvalovací doložka VV ČJF 
 
 

Schváleno VV ČJF dne 26.2.2020, za VV ČJF člen VV pro legislativu 
 Úprava termínové listiny 28.5.2020 

 
 

Změny v termínovém kalendáři z pověření VV schválil Jiří Skřivan dne 10.7.2020. 
Změna počtu kvalifikací nutných propostup do finale z pověření VV schválil Jiří Skřivan 25.8.2020 

 

 
Martin Blažek 


