
 
 
   
 
 
 
 

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE VYHLAŠUJE 
 

NÁRODNÍ POHÁR ČJF VE VYTRVALOSTI 2022 
  

Pořadatelé kvalifikací:  Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kvalifikační kola  

Pořadatel finále: TBC 

Zodpovědná osoba: Antonín Hrdina 

Email: komise.vytrvalost@cjf.cz  

 

Pravidla seriálu:  

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

2. Seriál je přístupný jezdcům a koním s platnou licencí ČJF pro rok 2022 
3. Účast v soutěžích  Národní pohár  ČJF  ve vytrvalosti 2022 je automatická.  
4. Před začátkem ročníku musí být zveřejněn seznam závodů, které budou zařazeny do 

Národního poháru ČJF ve vytrvalosti 2022. V rozpise závodů musí být uvedeno „Zařazeno do 
Národního poháru ČJF ve vytrvalosti 2022“ 

5. Do finále postupují dvojice, které úspěšně dokončí alespoň dvě kvalifikační kola.  
Stupeň obtížnosti startu dvojice ve finále musí být stejná jako stupeň obtížnosti alespoň 
jednoho kvalifikačního kola. Jezdec si v přihlášce na finále  vybere,  ve které obtížnosti bude 
startovat. Platí pro účast v soutěži jednotlivců i družtev. 

6. O vítězi Národního poháru ČJF ve vytrvalosti rozhodne zvlášť vypsaná finálová soutěž – vítěz 
finále je i vítězem Národního poháru ČJF ve vytrvalosti.  

 

Národní  pohár jezdci nad 18 let                      stupeň Z 
Národní  pohár jezdci nad 18 let                       stupeň L 
Národní pohár jezdci nad 18 let                        stupeň S 
Národní pohár junioři a mladí jezdci do 25 let  stupeň Z 
Národní pohár junioři a mladí jezdci do 25 let  stupeň L 
Národní pohár junioři a mladí jezdci do 25 let  stupeň S 
Národní pohár družstev                                    stupeň Z,L,S - pouze finálová soutěž 
 

Družstva dle oblastní příslušnosti jezdců, každé družstvo má tři členy z nich minimálně jeden jezdec 
musí spadat do kategorie junior nebo mladý jezdec do 25 let.  

Družstvo musí mít zastoupení ve všech  stupních vypsaných soutěží. 



 
 
   
 
 
 
 

Oblast může do soutěže nominovat více družstev. 

Vítězné družstvo bude družstvo s nejvyšším počtem bodů vypočítaným dle pravidel  vytrvalosti. 

Započítávají se nejvyšší bodové výsledky dvou úspěšně dokončivších jezdců. 

Ve finále se jezdec může účastnit zároveň soutěže jednotlivců i družstev. 

Vzorec pro výpočet: (km soutěže x koeficient stupně obtížnosti a podkladu terénu + počet startujících 
– umístění +10 bodů za cenu kondice) x (koeficient stupně obtížnosti soutěže x přídavný koeficient 
typu závodů). 

 


