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

veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. 
 

2. Seriál je přístupný jezdcům a koním s platnou licencí ČJF.  
 

3. Český pohár spřežení 2022 je vypsán v těchto kategoriích: 
 

 Jednospřeží    otevřená pro jezdce od 14 let a koně 4-leté a starší 
 Dvojspřeží    otevřená pro jezdce od 16 let a koně 4-leté a starší  
 Čtyřspřeží   otevřená pro jezdce od 18 let a koně 4-leté a starší 
 Pony dvojspřeží            otevřená pro jezdce od 14 let a koně 4-leté a starší  

 
 
Účast v soutěži Český pohár spřežení 2022 je automatická. 
Před začátkem každého ročníku musí být zveřejněn seznam závodů, které budou zařazeny do 
celkového hodnocení poháru. 
 V rozpisu závodů musí být u hodnocené soutěže uvedeno – „Zařazeno do Českého poháru 
spřežení 2022. Pohár  může být vyhodnocen pokud se uskuteční alespoň 3 kompletní soutěže v dané 
kategorii. 
Podmínkou k započítání soutěže do poháru je start alespoň 3 různých jezdců ze 2 subjektů z ČR. 
Vyhodnocení  se provádí z výsledkových listin kompletní soutěže zahrnutých do příslušného ročníku 
Českého poháru spřežení 2021 v jednotlivých kategoriích (jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží a pony 
dvojspřeží). 
Kompletní soutěž pro zařazení do poháru se musí skládat ze zkoušky: 
A – drezura, zkouška B – maratón (min. 2 úseky a min 5 překážek) a zkoušky C – parkuru. 
V případě že stejný jezdec přihlašuje do stejné soutěže dvě spřežení, musí do přihlášky uvést, se 
kterým spřežením chce být hodnocen v Poháru. S tímto spřežením pak startuje ve zkoušce B a C vždy 
dříve než s nehodnoceným spřežením, bez ohledu na průběžné výsledky. 
 
Bodové hodnocení: Umístění jednotlivých soutěžících se přepočítá na body dle počtu startujících 
a koeficientu soutěže. 
Koeficienty soutěže: závody CAN2*, CAN3* - koeficient 1 
 
Bodový výpočet: umístění na 1.místě obdrží tolik bodů, kolik je součin počtu startujících 
a koeficientu soutěže. Další umístění obdrží vždy o hodnotu koeficientu méně než předchozí 
umístěný. 
Příklad: v soutěži startuje 10 jezdců z ČR, koeficient soutěže 1. 
Na 1.místě obdrží jezdec 10 bodů, na 2.místě 9 bodů, na 3.místě 8 bodů, atd. 



Do vyhodnocení se nezapočítávají zahraniční účastníci. U jezdců s dvěma spřeženími se do poháru 
započítává pouze výsledek toho spřežení, které jezdec uvedl do přihlášky jako „Pohárové“ . Body za  
umístění zahraničních jezdců  a druhého „nepohárového“ spřežení téhož jezdce  se nezapočítávají do 
hodnocení poháru. 
Příklad: v soutěži startuje 10 jezdců s jedním spřežení, 1 jezdec zahraniční a 2 jezdci mají dvě 
spřežení, celkem tedy 13 startujících, koeficient soutěže 1. 
Na 1.místě se umístí jezdec (v soutěži má ještě druhé spřežení, označené jako „Pohárové“). Do 
poháru mohl obdržet 13 bodů, ale nezískává nic. Na 2.místě jezdec ze zahraničí (jeho 12 bodů  se 
nepočítá).  Na 3.místě je jezdec s jedním spřežením a ten obdrží za své umístění 11 bodů. Na 
4.místě je jezdec startující se dvěmi spřeženími. S nepohárovým spřežením zvítězil, ale body 
(konkrétně 10), získává pouze za 4. místo, neboť tomuto spřežení při přihlašování na závody 
věřil víc a označil ho za „Pohárové“.  Na 5.místě další jezdec s jedním spřežením a ten obdrží 9 
bodů. Atd… 
V případě umístění dvou a více jezdců ex-equo v hodnocené soutěži, se jezdcům do pohárového 
hodnocení započítává výsledek jako aritmetický průměr bodů za jejich umístění. 
Příklad: Soutěže se zúčastnilo 10 jezdců, koeficient soutěže 1. 
2 jezdci se umístí na 5.místě ex-equo, další hodnocený je tedy na 7.místě. Součet dosažených bodů 
jezdců umístěných na 5.místě je tedy 6+5=11, to znamená, že do poháru se každému započítá 5,5 
bodu. 
Soutěžící, který byl vyloučen, vzdal nebo nenastoupil k některé ze zkoušek soutěže, je v této soutěži 
klasifikován 0 body. 
 
Celkové hodnocení: Součet bodů získaných ze třech nejlepších výsledků závodů zařazených do 
poháru v daném roce. Pokud  boduje ve více než třech závodech, započítají se mu do poháru pouze tři 
nejlepší výsledky sezony. Jezdci s méně než třemi starty získávají body za všechny své závody.  
Při rovnosti bodů rozhoduje: 
1) počet startů (soutěžící s méně starty je hodnocen výše) 
2) lepší umístění na Mistrovství ČR (lépe umístěný je hodnocen výše), v případě, že jeden z jezdců 
nestartuje 
na Mistrovství ČR je výše hodnocen jezdec startující na Mistrovství ČR. 
3) větší počet nejlepších umístění (soutěžící s vyšším počtem je hodnocen výše) 
4) počet soutěží ,v nichž byl soutěžící klasifikován 0 body (soutěžící s menším počet je hodnocen 
výše) 
5) soutěžící jsou hodnoceni „ex-equo“ tj. stejným umístěním  

 
 
Seznam závodů, zařazených do Poháru spřežení 2022: 

 

 


