
 

 

   

 

 
 
 

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE VYHLAŠUJE 
 

NÁRODNÍ POHÁR ČJF VE SKÁKÁNÍ DĚTÍ A JUNIORŮ 2020 
  

Pořadatelé kvalifikací:  Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kvalifikační kola  

Pořadatel finále:  V Team Prague Arena, z.s. - Chuchle Arena Praha 28.8. – 30.8.2020 

Zodpovědná osoba: Jiří Skřivan   

Email:    jiri.skrivan@cjf.cz    

Hlavní cíle projektu: 

• podpora a motivace začínajících adeptů jezdeckého sportu v disciplíně skoky 

• možnost soutěžení jezdců s minimální výkonností v celorepublikovém seriálu  

• monitoring dosavadních výkonů a pomoc s přechodem do vyšších věkových kategorií 

• pomoc s přechodem ze soutěží pony do soutěží pro velké koně 

• motivace práce s mládeží a podpora malých pořadatelů v oblastech 

• monitoring mládežnických kategorii (výběr do SCM)  v návaznosti  na metodiku MŠMT 

 Pravidla seriálu:  

 1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy, dodržování PJS,   

veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.    

2. Seriál/Finále seriálu je přístupný dvojicím / jezdec kůň /s licencí  registrovaní v subjektech ČJF na 

velkých  koních a pony, kteří  v daném roce nestartovali na MČR/tato podmínka se pro rok 2020 

netýká kategorie děti na pony 8-11 let /.  

3. Do finále dvojici v jednotlivých kategoriích nominuje OV mateřské oblasti na základě rozhodnutí a 

metodiky jednotlivých OV, vytvoření a vedení vlastního  žebříčku kvalifikací. Oblasti vypisují 

kvalifikační soutěže včetně soutěží s hodnocením stylu jezdce. Do každé kategorie může oblast 

nominovat maximálně 5 dvojic  (jeden jezdec může startovat pouze v jedné kategorii, na jednom koni 

nebo pony) 

4. V průběhu finále proběhne také  vyhodnocení soutěže družstev jednotlivých oblastí.. 

Kategorie:  

• Děti na pony 8-11 let, pony S+A+B  (handicap ZP) 

• Děti na pony 12-14 let, pony A+B (handicap ZLP – LP*) 

• Děti na velkých koních (do 14 let)  (ZM – Z) 

• Junioři (do 18 let) (ZL) 

           



 

 

   

 

 
 
 
5. ČJF poskytne podporou pořadatelům kvalifikačních kol v průběhu sezony (6 kvalifikačních kol 

v oblasti, podpora 1000,-Kč) na technické zabezpečení kvalifikačního kola Národního poháru dětí a 

juniorů. O přidělení podpory kvalifikačního kola rozhoduje OV dané oblasti a dle vlastního rozhodnutí  

podpoří pořadatele vlastní navrženou částkou.    

Pravidla kvalifikace do finále Národního poháru ve skákání dětí a juniorů 2020:   

Jezdci s licencí sbírají kvalifikační výsledky ze skokových soutěží vypsaných v oblastech.  

Na finále se kvalifikují jezdci s koňmi/dvojice/, kteří dokončili alespoň  2 kvalifikační soutěže 

s hodnocením stylu  a získali min.2  kvalifikační výsledky  s minimální známkou/výslednou/.  7,0. 

V případě nenaplnění počtu kvalifikovaných účastníků může OV doplnit a nominovat dle vlastního 

výběru./platí pouze  pro 2020/ 

Soutěž družstev bude vyhodnocena na základě součtu umístění  účastníků z oblasti  ve všech 

soutěžích  finále.  V případě, že oblasti nenaplní  počty  vlastních účastníků,  bude výsledné umístění  

oblasti vyjádřeno součtem  umístění  a poměrem k počtu účastníků oblasti. Aby mohla být oblast 

vyhodnocena v soutěži družstev, musí naplnit minimální počet 12 účastníků. 

Přihlášky  do finále zajistí dle nominace oblasti oblastní sekretář dané oblasti.  

Finále Národního poháru dětí a juniorů se uskuteční Chuchle arena Praha 28. – 30.8.2020 

V každé kategorii se jedná o dvoukolovou soutěž  

Obtížnost Finále: 

• Děti na pony 8-11 let, pony S+A+B  (handicap ZP) 

• Děti na pony 12-14 let, pony A+B  (handicap ZLP – LP*) 

• Děti na velkých koních (do 14 let) (ZM – Z) 

• Junioři (do 18 let) (ZL) 

 

 1. kolo soutěž dle PJS tab. A, čl. 298.2.5. a čl. 298.1.1.  - na styl jezdce se samostatným 

vyhodnocením umístění /Stylšampionát pony, Stylšampionát  dětí a juniorů na velkých koních. 

2. kolo hodnocení dle PJS tab. A, čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas se samostatným 

vyhodnocením. 

Vítězem jednotlivcem finále dané kategorie Národního poháru  je jezdec /dvojice/ se součtem 

nejlepších umístění ze dvou kol. V případě rovnosti rozhoduje lepší umístění z prvního kola.  

Vítězným oblastním  družstvem  je družstvo,  které je nejlepší  v součtu všech umístění  svých 

zástupců v každém kole finále.  

  



 

 

   

 

 
 
 

Národní pohár ve skákání dětí a juniorů – financování z prostředků ČJF:  

Odměny vítězům do finále: 

Děti na pony 8 – 11 let   1. – 5. místo věcné ceny v celkové hodnotě do 5000 

Děti na pony 12 – 14 let   1. – 5. místo věcné ceny v celkové hodnotě do 5000 

Styl šampionát pony 8 – 11 let   1. – 5. místo věcné ceny v celkové hodnotě do 5000 

Styl šampionát pony 12.- 14 let                  1. – 5. místo věcné ceny v celkové hodnotě do 5000 

Děti do 14-ti let na velkých koních   1. – 5. místo věcné ceny v celkové hodnotě do 5000 

Junioři do 18-ti let na velkých koních         1. – 5. místo věcné ceny v celkové hodnotě do 5000 

Styl šampionát děti do 14-ti let na velkých koních 1. – 5. místo věcné ceny v celkové hodnotě 

do 5000 

Styl šampionát junioři do 18-ti let na velkých koních1. – 5. místo věcné ceny v celkové 

hodnotě do 5000  

Soutěž/vyhodnocení/ oblastních družstev - vítězné družstvo obdrží putovní pohár pro vítěze  

a každý člen vítězného družstva finanční odměnu Kč 1000,- (celková maximální možná výše 

odměny je Kč 20000,-)  

Dekorovací předměty pro všechny kategorie do finále v max. částce do Kč 5000,- na 

kategorii, tj. celkem Kč 40000,- 

Náhrada za organizační zabezpečení seriálu pořadateli předkola Kč 1000,- (při předpokladu 

max. 6-ti kol v každé oblasti) + 1000,- za vypsání stylových soutěží, tj. max. celkem 2000,- na 

pořadatele 

Náhrada za organizační zabezpečení finále seriálu pořadateli Kč 20000,- 

 

Schvalovací doložka: 

Z pověření VV schválil Jiří Skřivan dne 9.8.2020. 

 


