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Č E S K Ý  D R E Z U R N Í  P O H Á R  2015  (dále jen ČDP) 
 
pořadatel :     JK Ptýrov MB0288 

      Ptýrov 25 
      Mnichovo Hradiště, 295 01 

      Email:  kone@farmaptyrov.cz 
 
finále :  termín konání : 18. - 20. září 2015 

                          pořadatel:            JK Ptýrov MB0288 
                                                     Ptýrov 25, 295 01 Mnichovo Hradiště    

místo konání : Jezdecký areál Farma Ptýrov 
Ptýrov 25, 295 01 Mnichovo Hradiště 
 
 
 

 

PRAVIDLA 
 

1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a 
respektování PJS a veterinárních pravidel. Námitky a stížnosti dle PJS. 

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

soutěží započítávaných do ČDP se mohou zúčastnit i zahraniční 
jezdci, avšak bez možnosti získávat body. 

  

3.  ČDP je vypsán v pěti kategoriích: 
3.1.  Top Ten Cup  

3.2.    Challenge Cup  
3.3.    Junior Trophy  
3.4.    Novice Cup  

3.5.    Pony Trophy  
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4. Společné podmínky pro všechny všech kategorie 
4.1. Jezdec je automaticky zařazen do kvalifikační tabulky ČDP prvním 

startem v kvalifikačním kole. Zájemci o bodování v rámci Novice Cup 
musí tuto skutečnost oznámit v přihlášce nebo nejpozději do uzávěrky 

první kvalifikační soutěže v rámci závodu. 
4.2. Ve finále může jezdec startovat pouze s jedním koněm dle vlastního 

výběru v každé kategorii, vždy se ale musí jednat o dvojici, která 

v kvalifikaci dané kategorie bodovala dle kvalifikačních požadavků. 
4.3. Finále všech kategorií je tříkolové. Vítězem soutěže ČDP se v každé                                                                                                                                                                                                              

kategorii stane dvojice, která získá nejvyšší průměr procent ze                                               

třech soutěží finále. Na druhém místě se umístí dvojice s druhým nejvyšším 

průměrem atd. V případě shodného průměru procent ze tří soutěží bude pro 

určení celkového pořadí rozhodující lepší výsledek třetího (posledního) kola. 

4.4. Bodový systém je uveden v příloze (tabulky 2a pro TOP TEN CUP, 
CHALLENGE CUP, JUNIOR CUP A PONY CUP, tabulky 2b pro NOVICE 

CUP), v posledním kvalifikačním kole bude přičteno každému 
bodujícímu výsledku 5 bodů. K účasti ve finále bude pozván daný 

počet nejlépe umístěných dvojic  dle výsledkové tabulky. Výsledky a 
předběžné pořadí kvalifikace ČDP během roku (a to i včetně 
kvalifikačních výsledků Novice Cupu v rámci závodů) budou 

pravidelně uveřejňovány na webových stránkách ČDP – 
www.ceskydrezurnipohar.cz  

4.5. V případě rovnosti bodů v kvalifikační tabulce je rozhodující průměr 
procent získaných ve všech kvalifikacích v průběhu roku 2015 

4.6. Ve finále nemají povinnost pozvaní účastníci platit startovné.  

4.7. Finanční a věcné ceny pro umístěné v jednotlivých kategoriích ve finále 
budou v případě nižšího počtu soutěžních dvojic v konkrétní kategorii 
rozděleny dle reálného počtu zúčastněných dvojic, a které současně 

dokončí všechna finálová kola.  
 

  

http://www.ceskydrezurnipohar.cz/
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5. TOP TEN CUP 

5.1. soutěž určená pro jezdce a koně startující v soutěžích Prix St. 
Georges a Intermediate I 

5.2. ve finále jsou předváděny úlohy Prix St. Georges, Intermediate I 

a Intermediate Kür 
5.3. počet finalistů je max. 10, vítěz a umístění na 2. až 10. místě 

získají finanční ceny v celkové výši 120 000,- Kč  

                           (28.000,-/21.000,-/16.000,-/14.000,-/11.000,-/6.000,-/6.000,-/6.000,-/6.000,-/6.000,) 
 

 

 

6.  CHALLENGE CUP 
6.1. soutěž určená pro jezdce startující v soutěžích JU a JD na 

koních, kteří do roku 2014, a nebo v roce 2015 startovali 

nejvýše v drezurních soutěžích stupně „ST“. Výjimkou jsou děti, 
junioři a mladí jezdci, kteří mohou startovat na koních, kteří již 
do roku 2013 anebo v roce 2014 startovali i v drezurních 

soutěžích stupně „ST“, „T“ a „TT“.  
6.2. ve finále jsou předváděny úlohy JU, JD a vJ 
6.3. počet finalistů je max. 10, vítěz a umístění na 2. až 10. místě 

případně získají finanční ceny v celkové výši 60 000,- Kč   

                             (14.000,-/10.000,-/7.500,-/6.000,-/5.000,-/3.500,-/3.500,-/3.500,-/3.500,-/3.500,-) 

 

Kvalifikace a start ve finále pro TOP TEN CUP a CHALLENGE CUP 
Kvalifikaci plní dvojice pouze při soutěžích na vybraných závodech (viz 
tabulka 1a), dvojice musí absolvovat nejméně 4 úlohy na dvou různých 
kvalifikačních závodech. Pro účast ve finále TOP TEN CUPU je nutné, aby 
dvojice absolvovala minimálně 2 úlohy Intermediate I v rámci kvalifikací ČDP – 
TOP TEN CUP. 
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Na vybraných závodech kvalifikačních pro finále ČDP (vždy dvou- nebo 
třídenní závody) je vypsána pořadatelem na sobotu a neděli 1 kvalifikace pro 
TOP TEN CUP a 1 kvalifikace pro CHALLENGE CUP.  
To znamená, že v každém kvalifikačním závodě může dvojice získat 
maximálně 2 kvalifikační výsledky v jednotlivých kategorii ČDP 2015.  
K  účasti ve finále bude pozváno v obou kategoriích deset nejlépe umístěných 
jezdců v kvalifikaci. 

 
 
 

 

7.  JUNIOR TROPHY   
7.1.  soutěž určená pro mladší a starší juniory a koně startující    
          v soutěžích JU a JD 

7.2.   kvalifikační kola  probíhají v rámci soutěží JU a JD CHALLENGE 
         CUPu.  

          7.3.  stejná dvojice nemůže startovat ve více kategoriích, resp. TOP   
                   TEN CUPu a CHALLENGE CUPu, avšak tentýž jezdec může 
                   startovat s různými koňmi ve více kategoriích.  

          7.4.  finále je tříkolové, a jsou v něm předváděny úlohy JU, JD 
                  a vJ (kür) 

7.5. vítěz finále a umístění na 2. až 6. místě získají finanční ceny  

v celkové výši 14.000 Kč 
(4.500,-/3.000,-/2.000,-/1.500,-/1.500,-/1.500,-) 
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8. PONY TROPHY                                    
8.1. soutěž určená pro jezdce 8 – 16 let a pony všech výškových     

                    kategorií startující v soutěžích DD a DJ 

                Stejná dvojice nemůže startovat ve více kategoriích, avšak tentýž 
jezdec může startovat s různými koňmi ve více kategoriích. 

8.2.  kvalifikační kola probíhají v rámci soutěží DD a DJ 
8.3. finále je tříkolové a je předváděna úloha DD, DJ a  FEI Free Style 

Pony (KUR) 

vítěz finále a umístění na 2. až 6. místě získají věcné v hodnotě 
15.000,-Kč  (4.500,-/3.500,-/2.000,-/2.000,-/1.500,-/1.500,-) 

 

Kvalifikace a start ve finále pro Junior Trophy a Pony Trophy  
Kvalifikaci plní dvojice pouze při soutěžích na vybraných závodech  
v kategorii Junior Trophy musí dvojice absolvovat nejméně čtyři úlohy na dvou 
různých kvalifikačních závodech.  
v kategorii Pony Trophy musí dvojice absolvovat  nejméně čtyři úlohy na dvou 
různých kvalifikačních závodech 
K  účasti ve finále bude pozváno v obou kategoriích osm nejlépe umístěných 
jezdců v kvalifikaci 

 
 
 

9.  NOVICE CUP 
9.1.  soutěž určená pro jezdce, kteří minimálně v posledních 2 letech  

        (2013,2014) nestartovali v soutěžích obtížnosti S a vyšších 
9.2   kvalifikační kola probíhají v rámci soutěží L0, DD, DJ 
9.3.  za umístění v kvalifikačních soutěžích jezdci získávají body dle  

        výsledného pořadí soutěže ve vazbě na počet všech soutěžících  
        v soutěži podle vzorové Tabulky 2b (např. vítěz soutěže s 10  

        startujícími obdrží 10 bodů…).  
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9.4.  v každém rozpisu závodů označí pořadatel soutěže, které budou  

         započítávány do Novice Cup, ty mohou být současně otevřené,  
         soutěží musí být v rámci jednoho 2- denního závodu ČDP  

         minimálně 1, a to v sobotu, a případně v rámci 3-denních  
         závodů minimálně 2, a to i v pátek. Jezdci se musí do soutěže  
         Novice Cup přihlásit nejpozději do uzávěrky první kvalifikační  

         soutěže daných závodů. 
          9.5.  každé závody proběhne v rámci nedělních soutěží finálová soutěž  

                  Novice Cup pro max. 15 nejlepších jezdců z kvalifikačních kol,  
                  5 nejlepších bude dekorováno a odměněno. Pro účast v nedělním  
                  Finále je nutné, aby dvojice absolvovala alespoň jednu  

                  kvalifikační úlohu. 
9.6. za umístění ve finálové soutěži jednotlivých kvalifikačních 

závodů jezdec obdrží body v totožném systému, a ty budou 

zahrnuty do celkového žebříčku sloužícího pro kvalifikaci do 
finále ČDP. 

9.7. k  účasti ve finále ČDP bude pozváno v této kategorii patnáct 
nejlépe umístěných jezdců z kvalifikačního žebříčku. Pro účast 
ve finále je nutné, aby dvojice absolvovala alespoň jednu  

kvalifikační úlohu. 
9.8. finále je tříkolové a je předváděna úloha DD, DJ a  vL (Kür) 
9.9. vítěz finále a umístění na 2. až 6. místě získají finanční ceny  

v celkové výši 20.000 Kč (7.000,-/4.000,-/3.000,-/2.000,-/2.000,-/2.000,-) 
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KALENDÁŘ ČDP 2015 

Tab. 1A                       TOP TEN CUP 

CHALLENGE CUP 
JUNIOR CUP 
NOVICE CUP 

 
datum místo konání 

25.-26.4. EQUITANA MARTINICE 

9.-10.5. DVŮR STRÁŇ GABRIELKA  

23.-24.5. FARMA BOROVÁ 

13.-14.6. JK PANSKÁ LÍCHA, BRNO 

27.-28.6. JO AGRO CHEB NEBANICE 

15.-16.8. GRUNT GALATÍK TEŠÁNKY 

28-30.8. FARMA PTÝROV 

18.-20.9. FINÁLE - FARMA PTÝROV 
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Tab. 1B         PONY CUP 

datum místo konání 

1.5. JK DERBY BOHUŇOVICE 

9.-10.5. DVŮR STRÁŇ GABRIELKA 

23.-24.5. FARMA BOROVÁ 

6.-7.6. JK HEROUTICE 

13.-14.6. JK PANSKÁ LÍCHA, BRNO 

27.-28.6. JO AGRO CHEB NEBANICE 

11.-12.7. JO LA BOHÉME ZDUCHOVICE 

15.-16.8. GRUNT GALATÍK TEŠÁNKY 

18.-20.9. FINÁLE – FARMA PTÝROV 
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Tab. 2a         Systém hodnocení ČDP 2015  

Pro kategorie Top Ten, Challenge, Junior, Pony 

 

získaná % počet bodů 

70% a více 
 

15 

68-69,99% 

 

12 

66-67,99% 

 

10 

63-65,99% 
 

6 

60-62,99% 
 

4 

55–59,99% 1 

54,99%  a méně 

 

0 
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Tab. 2b         Systém hodnocení ČDP 2015  

Pro kategorii Novice Cup 

- Vzorová tabulka pro výpočet bodů v soutěži (příklad při 10-ti 

startujících v soutěži) 

Umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

BODY 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Pavlína Bůžková 

 

 

 

Za DK schválila dne 10.11.2014            Ing. Renata Habásková 

 

Za VV ČJF schválil dne 25.11.2014       Ing. Jan Metelka 


