
ČESKÝ POHÁR 2021 
v drezuře jezdců na pony 

 

Česká jezdecká federace vyhlašuje 
ČESKÝ POHÁR  2021 v drezuře jezdců na pony 

 
Vyhlašovatel seriálu: Česká jezdecká federace 
Pořadatel: Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu 
Odpovědná osoba: Šárka Charvátová 
e-mail: sarchar@centrum.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 i za vyhotovení seriálových 
výsledkových listin daného kola a jejich uveřejnění na JISu u daného závodu do 48 hodin 
po skončení závodů. 

 
Pořadatel má povinnost v rozpise uvádět, že se jedná o 
Kvalifikační kolo Českého poháru 2021 v drezuře jezdců na pony 

 
II. Pravidla: 

 
 Seriál je přístupný všem Sportovcům s platnou licencí ČJF ve věku 8 – 16 let v sedle 

pony. Úroveň jezdců odpovídá úrovni MČR nebo přípravě na MČR a reprezentaci. 
 Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a dodržování 

PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. 
 Pořadí v kvalifikaci se stanoví podle průměru procent ze dvou nejlépe hodnocených 

výsledků Sportovce v dané kategorii (bez ohledu na to, na jakém pony) ze závodů 
konaných na dvou místech. 

 Dvojice se smí účastnit pouze jedné vybrané kategorie pony 
 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 věkové kategorie. V případě zájmu hodnocení v kategorii Master 
8-16 let, je nutné informovat odpovědnou osobu elektronicky Šárku Charvátovou do 
7 dnů po absolvování prvního kvalifikačního startu, na pozdější přihlášení nebude 
brán zřetel a výsledek bude započten dle věkové kategorie jezdce. 

 
 

III. Kategorie seriálu 
 

 Pony pohár 8 – 10 let 
 Pony pohár 11 – 13 let 
 Pony pohár 14 – 16 let 
 Pony Master 8 – 16 let 
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IV. Finále 
 

Na základě dvou nejlepších výsledků se vypočítá průměr % a zařadí jezdce do finále. Do 
finále bude pozváno 10 jezdců v každé kategorii s nejvyšším procentuálním průměrem, 
kteří mají minimálně 2 výsledky z kvalifikačních kol konaných na dvou místech. V případě 
neúčasti nejlepších 10 je možné pozvat další jezdce se splněnou kvalifikací dle pořadí. 

 
 Ve finále může jezdec startovat pouze s jedním pony dle vlastního výběru v každé 

kategorii. Do finále si jezdec může vybrat pony, s kterým má v dané kategorii alespoň 
jeden kvalifikační výsledek. 

 Finále všech kategorií je dvoukolové. Vítězem soutěže ČP v drezuře pony se v každé 
kategorii stane dvojice, která získá nejvyšší průměr procent obou kol finále. Na 
druhém místě se umístí dvojice s druhým nejvyšším průměrem atd. V případě 
shodného průměru procent obou finálových kol bude pro určení celkového pořadí 
rozhodující lepší výsledek druhého (posledního) finálového kola. 

 
 

Pony pohár 8-10 let 
Soutěž určená pro jezdce na pony startující v úlohách stupně Z.  
Ve finále jsou předváděny úlohy: DU-A 2020 a Z4 2020. Kvalifikace: úlohy stupně Z 
Počet finalistů je max. 10 

 

 
Pony pohár 11-13 let 
Soutěž určená pro jezdce na pony startující v úlohách stupně Z.  
Ve finále jsou předváděny úlohy: Z4 2020  a  Z5 2020. Kvalifikace: úlohy 
stupně Z 
Počet finalistů je max. 10 

 

 
Pony pohár 14 – 16 let 
Soutěž určená pro jezdce na pony startující v úlohách stupně L.  
Ve finále jsou předváděny úlohy DD 2020 a vL 2017. Kvalifikace: úlohy stupně L 
Počet finalistů je max. 10 

 
 

Pony pohár MASTER 8 - 16 let 
Soutěž určená pro jezdce na pony startující v úlohách stupně L.  
Ve finále jsou předváděny úlohy FEI PD 2018, Freestyle pony 2017.  
Kvalifikace: úlohy stupně L a alespoň jedna úloha FEI PD nebo FEI PJ. 
Počet finalistů je max. 10 
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V. Termínový kalendář 
 
 
 
 
 

Pořadí Termín Místo Pořadatel 

1. 22.5. Stráň – Gabrielka MK0034 

2. 22.5. Nové Zámky MH0290 

3. 22. – 23. 5. Přední Kopanina MA0003 

4. 23. 5. Panská Lícha MG0061 

5. 5.6. Královice MB0438 

6. 5. – 6. 6. Stará Role MK0005 

7. 5. – 6. 6. Galatík Těšánky ML0029 

8. 12. – 13. 6. Panská Lícha MG0061 

9. 7. 7. Zduchovice MB0283 

10. 10. 7. Královice MB0438 

11. 17. 7. Plandry MV0158 

12. 17. 7. Frenštát pod Radhoštěm MH0055 

13. 17. – 18. 7. Děpoltovice MK0001 

14. 20. 7. Heroutice MB0067 

15. 24. 7. Josefov MF0289 

16. 23. – 25. 7. Zduchovice MB0283 

17. 31. 7. – 1. 8. ESC Olomouc MH0340 

18. 1. 8. Děpoltovice MK0001 

19. 7. 8. Královice MB0438 

Finále 11. – 12. 9. Zduchovice MB0283 
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VI. Financování z prostředků ČJF  
 

Odměny vítězům do finále: 
Pony pohár 8 - 10 let 10 000,- (3000-2500-2000-1500-1000)  
Pony pohár 11 – 13 let  10 000,- (3000-2500-2000-1500-1000)  
Pony pohár 14 – 16 let  10 000,- (3000-2500-2000-1500-1000)  
Pony pohár Master  10 000,- (3000-2500-2000-1500-1000) 

 
Dekorovací předměty pro všechny kategorie do finále v max částce do Kč 5000,-  
na kategorii, tj. celkem Kč 20000,- 

 
Náhrada za organizační zabezpečení pořadatelům kvalifikačních kol Kč 1000,-  

 
Náhrada za organizační zabezpečení pořadateli finale Kč 5.000Kč  

 
VII. Schvalovací doložka  

 
VV ČJF Schváleno VV ČJF dne 12.4.2021 

 
 
 
 


