
„STYL ŠAMPIONÁT PONY 2016“ 

Česká jezdecká federace vyhlašuje 5. ročník seriálové soutěže Styl  
šampionát pony : 

Pořadatel: Pony komise z pověření ČJF Česká jezdecká federace 

Email: heroutice@heroutice.cz,  jezdeckaskolavasakova@seznam.cz info@cjf.cz 
   Pravidla: Základní podmínkou uskutečněni seriálu jsou řádně schválené rozpisy, dodržování 

PJS,  veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ĆJF. 

 
Kvalifikační kola budou probíhat v březnu — červenci 2016 na jednotlivých místech po  republice dle 
termínového kalendáře SŠP. Tyto soutěže budou hodnoceny podle čl. 298.1.1. Skokových pravidel. 
Soutěže probíhají na klasických parkurech odpovídajícího stupně obtížnosti. Jezdec je automaticky 
zařazen do seriálu prvním startem v soutěži zařazené do tohoto seriálu. Průběžné výsledky budou 
vedeny na webu ČJF. 
Pořadatel vypisuje optimálně soutěže ZP, ZLP  a  LP formou ponyhandicapu (může vypsat ale i pouze 
jednu nebo dvě kvalifikační soutěže).  

 

Kategorie, ve kterých se Styl šampionát pony 2016 vyhlašuje: 

 

1. Děti 8 - 12 let 

2. Děti 8 - 12 let 

ponyhandicap S, A 

pony do 148 cm 

obtížnost kvalifikací 

obtížnost kvalifikací 

ZP a ZLP 

ZPB a ZLPB 

3. Děti 13 - 161et pony do 148 cm obtížnost kvalifikací ZLPB a  LPB 

 

Termínový kalendář kval ifikačních  kol Styl šampionátu pony 2016  

Všechny závody jsou součásti kalendáře ČJF  

 

Kvalifikace: 
Pro účast ve finále musí dvojice jezdec-kůň získat minimálně 4 kvalifikační výsledky (známky) a to 
alespoň ze 2 závodišť. Kvalifikace se sbírají na soutěžích vypsaných pro danou úroveň nebo vyšších 
— tj, jezdci kategorie 8-12 let mohou startovat v kvalifikačních soutěžích st. LP, pokud jsou vypsané 
formou handicapu. Jezdec si vybere pro finále pouze jednoho (kvalifikovaného) koně. V případě 
vyššího počtu dosažených známek v průběhu sezony se počítají nejlepší 4 známky ze všech 
dosažených. 

 

Finále 

Finálové kolo proběhne při nejvýznamnějším jezdeckém podniku sezony 2016 v rámci zahajovacích 

soutěží na MČR pony ve  Zduchovicích  11.- 14. 8.2016. 
Zde ve finálovém kole získá dvojice jezdec-kůň pátý výsledek (pátou známku) s koeficientem 2. 

O vítězi Sty1 šampionátu pony 2016 rozhodne součet čtyř nejlepších kvalifikačních výsledků + 

výsledek finálového kola, v případě rovnosti rozhodne lepší výsledek finálového kola. 

Věcné ceny pro umístěné ve Finále Sty1 šampionátu pony 2016 ve třech vypsaných kategoriích. Jezdci: 

8 - 12 pony S+A/ 8 - 12 let pony do 148cm / 13 - 16 let v minimální hodnotě pro každou kategorii 

7000,- Kč (2000  - 1600 - 1400 - 1100 - 900 Kč) 

 

 

Rozpis seriálu schválen: Za VV dne 4. 2. 2016 J. Hupka 

Rozpis seriálu schválen: Za VV dne 9. 5. 2016 J. Hupka  

mailto:heroutice@heroutice.cz

