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Nominace na M ČR ČJF všech disciplín a kategorií provádí  
OV vysílající oblasti  

 
 

Přihlášky, kvalifikace pro MČR všech disciplín, kategorií kontroluje, 
potvrzuje, zasílá a odpovídá za správnost sekretář vysílající oblasti ČJF.  
Součástí přihlášky musí být jméno vedoucího ekipy, ten je pro celý závod MČR 
osobou pověřenou k jednání jménem oblastních soutěžících. 

 
 

Ostatní obecná ustanovení pro všechny disciplíny a kategorie 
Na MČR (v mistrovských soutěžích) může startovat pouze jezdec, člen ČJF, který je 
občanem ČR, registrovaný v dané oblasti a je držitelem platné licence ČJF. 
Kůň musí být vybaven řádnou roční licencí ČJF, případně hostovací roční licencí 
(formát čísla KY5xxx). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARADREZURA  
 
 
Na MČR budou vyhodnoceni 3 nejlépe umístění jezdci společně ze všech Gradů. O 
konečném pořadí na prvních třech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. V 
případě rovnosti na kterémkoliv místě rozhoduje lepší výsledek ve třetím kole.  
V rámci MČR je vypsána dvoukolová soutěž pro nezařazené, která bude 
vyhodnocena zvlášť. 
 
Grade 1a 
Tříkolová soutěž  1. kolo – Team Test 2013 G1a 

2. kolo – Individual Test 2013 G1a 
3. kolo – Freestyle 2010 G1a 

V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, z kterých do 
třetího mistrovského kola vybere pouze jednoho, s kterým dokončil obě kola.  
Druhého a třetího kola se mohou zúčastnit všechny dvojice z kola prvního.  
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.  
Kvalifikace:  dvojice (jezdec / kůň) musí před startem na MČR absolvovat alespoň 
jednu úlohu Gradu 1a na národních závodech nebo na CDI. Výsledky soutěží musí 
být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF.  
 
 
Grade 1b 
Tříkolová soutěž  1. kolo – Team Test 2013 G1b 

2. kolo – Individual Test 2013 G1b 
3. kolo – Freestyle 2010 G1b 
 

V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, z kterých do 
třetího mistrovského kola vybere pouze jednoho, s kterým dokončil obě kola.  
Druhého a třetího kola se mohou zúčastnit  všechny dvojice z kola prvního.  
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.  
Kvalifikace:  dvojice (jezdec / kůň) musí před startem na MČR absolvovat alespoň 
jednu úlohu Gradu 1b na národních závodech nebo na CDI. Výsledky soutěží musí 
být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF.  
 
 
Grade 2 
Tříkolová soutěž  1. kolo – Team Test 2013 G2 

2. kolo – Individual Test 2013 G2 
3. kolo – Freestyle 2010 G2 
 

V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, z kterých do 
třetího mistrovského kola vybere pouze jednoho, s kterým dokončil obě kola.  
Druhého a třetího kola se mohou zúčastnit všechny dvojice z kola prvního.  
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.  



Kvalifikace:  dvojice (jezdec / kůň) musí před startem na MČR absolvovat alespoň 
jednu úlohu Gradu 2 na národních závodech nebo na CDI. Výsledky soutěží musí být 
zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF.  
 
 
Grade 3 
Tříkolová soutěž  1. kolo – Team Test 2013 G3 

2. kolo – Individual Test 2013 G3 
3. kolo – Freestyle 2010 G3 
 

V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, z kterých do 
třetího mistrovského kola vybere pouze jednoho, s kterým dokončil obě kola.  
Druhého a třetího kola se mohou zúčastnit  všechny dvojice z kola prvního.  
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.  
Kvalifikace:  dvojice (jezdec / kůň) musí před startem na MČR absolvovat alespoň 
jednu úlohu Gradu 3 na národních závodech nebo na CDI. Výsledky soutěží musí být 
zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF.  
 
 
Grade 4 
Tříkolová soutěž  1. kolo – Team Test 2013 G4 

2. kolo – Individual Test 2013 G4 
3. kolo – Freestyle 2010 G4 
 

 
V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, z kterých do 
třetího mistrovského kola vybere pouze jednoho, s kterým dokončil obě kola.  
Druhého a třetího kola se mohou zúčastnit všechny dvojice z kola prvního.  
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.  
Kvalifikace:  dvojice (jezdec / kůň) musí před startem na MČR absolvovat alespoň 
jednu úlohu Gradu 4 na národních závodech nebo na CDI. Výsledky soutěží musí být 
zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF.  
 
 
Nezařazení 
Dvoukolová soutěž 1. kolo – Team Test 2013 - zvoleného  gradu 

2. kolo – volná sestava stejného gradu jako 1. kolo 
 

V obou kolech může jezdec startovat s libovolným počtem koní. Všechny koně, kteří 
dokončí 1.kolo postupují do 2. kola 
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze dvou kol. 
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 2. kole 
Kvalifikace:  dvojice (jezdec / kůň) musí před startem na MČR absolvovat alespoň 
jednu úlohu Gradu ve kterém budou startovat na MČR  na národních závodech nebo 
na CDI. Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v 
zahraničí zaslány na Sekretariát ČJF. 

 
 


