
 
 
   
 
 
 
 

 ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE 
VYHLAŠUJE 

SERIÁL 
 

Národní pohár ČJF v drezuře 2021 

(dříve „Drezurní Šampionát“) 

 
Pořadatel:    Česká jezdecká federace 
Finále:    La - Boheme Zduchovice 
Termín Finále:  23. - 25. červenec 2021 
Zodpovědná osoba:  Ing. Renata Habásková 
E-mail:  komise.drezura@cjf.cz  
 

 
Hlavní cíle projektu: 
 podpora a motivace začínajících adeptů jezdeckého sportu v disciplíně drezura 
 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 kategorií (výběr do SCM) v návaznosti na metodiku MŠMT 

PRAVIDLA 

1. Základní podmínkou uskutečnění Národního poháru je řádně schválený rozpis, dodržování 
PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. 
 

2. Národní pohár ČJF v drezuře je vypsán v kategoriích: 

1) kategorie pro děti ve věku 11 – 14 let  (CH) 
2) kategorie pro juniory ve věku 15 – 18 let (J) 
3) kategorie pro jezdce ve věku 19 - 25 let (U25) 
4) kategorie pro seniory (S) 

 
3. Soutěží Národního poháru se mohou zúčastnit dvojice (jezdec a kůň), které doposud 

nestartovaly na MČR jednotlivců ve své věkové kategorii. V každé kategorii může startovat 
dvojice, která v průběhu roku 2020 a 2021 nestartovala v soutěži se stupněm obtížnosti 
vyšším o jeden stupeň (např. v soutěžích stupně „L“ nemůže startovat dvojice, která 
startovala v soutěžích stupně „S“ a výše) 

 



 
 
   
 
 
 
 

4. V rámci věkových kategorií bude Národní pohár pořádán samostatně v dále uvedených 
stupních obtížnosti a v dále uvedených soutěžích: 

 
- Národní pohár Ch, J, U25, S         stupně „Z“   – úlohy Z4, DU-A 
- Národní pohár Ch, J, U25, S         stupně „Z/L“   – úlohy Z5, L0 
- Národní pohár U25, S         stupně „L/S“    – úlohy L1, S0 

 
 
KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY 
 
1. Kvalifikací pro všechny věkové kategorie pro start ve finále Národního poháru v drezuře je 

účast jezdce alespoň ve dvou soutěžích úrovně, ve které se jezdec zúčastní finále, 
s dosaženým výsledkem nad 57 %. 
 

2. Společné podmínky pro všechny kategorie: 
V rámci finále soutěže Národní pohár bude povolen start jednomu jezdci maximálně na 
dvou koních v jedné výkonnostní kategorii (v jednom stupni obtížnosti).  

Vítězem soutěže Národní pohár bude dvojice, která ve své věkové kategorii a příslušném 
stupni obtížnosti získá ve dvoukolové soutěži nejvyšší průměr procent ze dvou kol soutěže 
Národní pohár. 

V případě, že některé startující dvojice dosáhnou z dvoukolové soutěže stejného průměru 
procent, bude o pořadí na jednotlivých místech rozhodovat lepší celkový výsledek druhého 
soutěžního kola. 
 
  



 
 
   
 
 
 
 

Národní pohár v drezuře – financování z prostředků ČJF:  

Finanční odměny vítězům do finále: 

Kategorie děti 11 – 14 let st. Z    5 000,- (2500,1500,1000) 

Kategorie děti 11 – 14 let st. Z/L   5 000,- (2500,1500,1000)  

Kategorie junioři 15 - 18 let st. Z   5 000,- (2500,1500,1000) 

Kategorie junioři 15 – 18 let st. Z/L  5 000,- (2500,1500,1000) 

Kategorie U25 st. Z    5 000,- (2500,1500,1000) 

Kategorie U25 st. Z /L   5 000,- (2500,1500,1000) 

Kategorie U25 st. L/S    9 000,- (4000,3000,2000) 

Kategorie senioři st. Z    5 000,- (2500,1500,1000) 

Kategorie senioři st. Z/L    5 000,- (2500,1500,1000) 

Kategorie senioři st. L/ S    9 000,- (4000,3000,2000) 

 

Dekorovací předměty pro všechny kategorie do finále v max. částce do 5 000,- Kč na kategorii, 
tj. celkem Kč 50 000,- Kč. 

Náhrada za organizační zabezpečení seriálu se pořadateli finále Kč 5000,-neposkytuje. 

 

 


