
 
 
 
 

 

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE 
VYHLAŠUJE 

 
 
 

NÁRODNÍ POHÁR ČJF VE VŠESTRANNOSTI 2020 
 
 
Pořadatelé kvalifikací: Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kvalifikační kola 
 
Pořadatel finále: Jezdecký klub Loštice, z. s. 
 
Zodpovědná osoba: Daniela Diringerová 
 
Email: komise.vsestrannost@cjf.cz 
 
 
 
Hlavní cíle projektu: 
 
• podpora a motivace začínajících adeptů jezdeckého sportu, konkrétně v disciplíně všestrannost 

 

• možnost soutěžení jezdců s minimální výkonností v celorepublikovém seriálu  
• zvýšení počtu startujících dvojic v nižších soutěžích všestrannosti  
• podpora a motivace pořadatelů závodů k pořádání nižších soutěží pro velké koně ZK – ZL  
• podpora a motivace pořadatelů závodů k pořádání soutěží pro pony ZLP  
• příprava jezdců na kategorizaci a postupové podmínky do vyšších stupňů  
• monitoring dosavadních výkonů a pomoc s přechodem do vyšších věkových kategorií  
• pomoc s přechodem ze soutěží pony do soutěží pro velké koně  
• 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 je přístupný jezdcům s licencí od složení ZZVJ, registrovaní v subjektech ČJF na velkých 
koních a pony, kteří NEDOKONČILI soutěž všestrannosti st. „L“, u pony LP a ZK. 
 
Kategorie: 
 
• jezdec do 18 let - soutěže ZK, Z  
• jezdec nad 18 let - soutěže Z, ZL  
• Jezdec na pony 10-16 let - soutěž ZL pony 



 
 
 
 

 

3. Pořadatel vypíše v rámci národních závodů alespoň dvě soutěže otevřené na úrovni ZL pony, ZK – 
ZL (nepočítají se hobby soutěže). 
 
 

 

Pravidla kvalifikace do finále Národního poháru ve všestrannosti 2020: 
 

Jezdci s licencí sbírají kvalifikační výsledky ze soutěží všestrannosti ZK – ZL, jezdci na pony ze ZL pony 
složené ze všech tří zkoušek (drezura, terénní zkouška, parkur). Na finále se kvalifikují jezdci, kteří 
dokončili alespoň 1 soutěž  na stejném stupni obtížnosti startu dvojice ve finále. Jezdec si v přihlášce 
na finále vybere, ve které obtížnosti bude startovat. 
 

 

 

Národní pohár ve všestrannosti – kvalifikační závody a 
financování z prostředků ČJF:  
 

Kvalifikační kola Datum Místo Příspěvek pořadateli 

1 4. 4. 2020 Hatín 8.000   

2 9. -10. 5. 2020 Přeštěnice 8.000   

3 16. - 17. 5. 2020 Těšánky 0   

4 6. - 7. 6. 2020 Brno 0   

5 20. - 21. 6. 2020 Loštice 0   

6 4. -6. 7. 2020 Vrchovany 0   

7 17. - 19. 7. 2020 Pardubice 8.000 12.000 

8 17. -19. 7. 2020 Humpolec 0   

9 15. - 16. 8. 2020 Rosnice 8.000 10.000 

10 ?   Rudná p. P 8.000 10.000 

       
11  29.-30.8.   Hatín (náhrada za duben)                10 000,- 

 
 12  4.-6.9.    Pardubice (náhrada za duben)     10 000,-  
 

 

 
FINÁLE 19. – 20. 9. 2020 LOŠTICE 20 000, 

 
20.000,- 



 
 
 
 

 

Finanční a věcné odměny vítězům do finále:  
    

Kategorie jezdec nad 18 let st. ZL 9 000,- (4000,3000,2000) 

Kategorie jezdec nad 18 let st. Z 5 000,- (2500,1500,1000) 

Kategorie jezdec do 18 let st. Z 5 000,- (2500,1500,1000) 

Kategorie jezdec do 18 let st. ZK 5 000,- (2500,1500,1000) 

Kategorie jezdec 10-16 let st. Pony ZL 1. – 5. místo věcné ceny v celkové hodnotě do 5000 
 
 

 

Dekorovací předměty pro všechny kategorie do finále v max. částce do Kč 5000,- na 
kategorii, tj. celkem Kč 25000,- 
 
 
 
Schvalovací doložka: 
Z pověření VV schválil Jiří Skřivan dne 3.6.2020. 


