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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) 

Pořadatel má povinnost v rozpise uvádět, že se jedná o  
Kvalifikační kolo Českého poháru 2022 v paradrezuře 

II. Pravidla: 

 Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a 
dodržování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.  

 Sportovec je automaticky zařazen do kvalifikační tabulky „ČP2022 v paradrezuře“ 
prvním startem v kvalifikační soutěži.  

 Ve finále může Sportovec startovat pouze s jedním koněm dle vlastního výběru ve 
své kategorii, vždy se ale musí jednat o koně, se kterým v kvalifikaci dané kategorie 
bodoval dle kvalifikačních požadavků.  

 
III. Kategorie seriálu 
 

 Účastníkem „ČP 2022 v paradrezuře“ je každý paradrezurní jezdec, který je 
řádným členem ČJF pro rok 2022, má platnou licenci ČJF pro paradrezuru.   

 Jezdci, kteří mají národní klasifikaci, startují v „gradu“ určeném touto klasifikací a 
startují v kategorii „Paradrezura“.   

 Začínající jezdci, kteří dosud nebyli klasifikováni nebo nejezdí ve svém 
klasifikačním gradu, zašlou Drezurní komisi ČJF před svým prvním startem návrh 
„gradu“, ve kterém chtějí startovat k odsouhlasení a startují v kategorii 
„Paradrezura-Novice“.  

 Po absolvování prvního startu v paradrezurní soutěži se jezdec automaticky stává 
účastníkem  ČP2022 v paradrezuře v příslušné kategorii.   
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IV. Finále a kvalifikace 
 
Kvalifikace: 

 Tuzemské závody: Do PDP se započítávají výsledky ze všech paradrezurních 
soutěží pořádaných na území ČR, jejichž výsledky jsou zaznamenány v JIS ČJF pro 
rok 2022.   

 Zahraniční závody: Do PDP se započítávají výsledky ze všech národních i 
mezinárodních paradrezurních závodů pořádaných mimo území ČR v roce 2022. 
Výsledky z těchto závodů musí být zaslány Drezurní komisi a sekretariátu ČJF 
nejpozději do jednoho měsíce od data uskutečnění těchto závodů.   

 Kvalifikace pro finále se stanoví podle průměru procent ze tří nejlépe hodnocených 
výsledků s výjimkou volné sestavy. Pro zařazení do finále musí jezdec absolvovat 
minimálně jeden start.   

Finále: 
 Do finále postupují všechny dvojice, které dokončily alespoň jednu soutěž.  
 Ve finále v kategorii „Paradrezura“ budou předváděny úlohy Team test a Volná 

sestava příslušného Gradu.  
 Ve finále v kategorii „Paradrezura-Novice“ budou předváděny úlohy Team test a 

Volná sestava příslušného Gradu.  
 Vítězí jezdec s nejvyšším průměrem procent hodnocených výsledků z finále   

 
 

V. Termínový kalendář  
 
Český pohár v paradrezuře je souhrnem všech paradrezurních závodů pořádaných na 
území ČR i v zahraničí.   
 

 
           


