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Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy 2022 
Senioři 

• 1.-3. umístění na MČR v kategorii-malá, velká runda – automatická kvalifikace pro 

následující sezonu na CDI s koněm dle vlastního výběru 

• Pro ostatní dvojice (jezdec a kůň) se vyžaduje splnění kvalifikace 66 % na národních 

závodech v ČR i v zahraničí 

• Pro dvojice, které již v uplynulé sezoně úspěšně závodily na mezinárodní úrovni 

v daném stupni, nebo o stupeň nižší (minimálně IM1) nad 66 % (neplatí pro kur) není 

nutné kvalifikaci znovu plnit 

• V případě dosažení výsledku horšího než 63,9 % na CDI, jako nejvyšší hodnocení ze 

všech úloh daného CDI (neplatí pro kur), se dalších CDI může dvojice zúčastnit pouze 

po splnění kvalifikačního limitu na národních závodech v ČR i v zahraničí nad 66 % 

• Kvalifikace se plní pro malou rundu na úrovni T, pro střední a velkou rundu v TT 

U25 

• Pro dvojice kategorie U25 (jezdec a kůň) se vyžaduje splnění kvalifikace minimálně 66 

% na národních závodech v ČR i v zahraničí. 

• Pro dvojice, které již v uplynulé sezoně úspěšně závodily na mezinárodní úrovni v 

daném stupni nad 66 % (neplatí pro kur) není nutné kvalifikace znovu plnit 

• V případě dosažení výsledku horšího než 63,9 % na CDI, jako nejvyšší hodnocení ze 

všech úloh daného CDI (neplatí pro kur), se dalších CDI může dvojice zúčastnit pouze 

po splnění kvalifikačního limitu na národních závodech v ČR i v zahraničí nad 66 % 

• Kvalifikace se plní pro U25 v TT 

Mladí jezdci, junioři a děti 

• 1.-3. umístění na MČR v kategorii-mladí jezdci, mladší junioři, starší junioři a děti – 

automatická kvalifikace pro následující sezonu na CDI podle kategorie a s koněm dle 

vlastního výběru 

• Pro ostatní dvojice (jezdec a kůň) nebo pro dvojice, které přechází do vyšší věkové 

kategorie, se vyžaduje splnění kvalifikace v ČR i v zahraničí nad 66 % 

• Pro dvojice, které již v uplynulé sezoně úspěšně závodily na mezinárodní úrovni v 

daném stupni s minimálním výsledkem 66 % (neplatí pro kur) není nutné kvalifikace 

znovu plnit 

• V případě dosažení výsledku horší než 63,9 % na CDI, jako nejvyšší hodnocení ze 

všech úloh daného CDI (neplatí pro kur), se dalších CDI může dvojice zúčastnit pouze 

po splnění kvalifikačního limitu na národních závodech v ČR i v zahraničí nad 66 % 

• Všichni jezdci, kteří chtějí startovat na CDI, musí být členem SCM 

• Kvalifikaci pro děti se plní v DD nebo DJ 

• Kvalifikace pro juniory se plní v JD nebo JJ 

• Kvalifikace pro mladé jezdce se plní v SG nebo YJ 

Schváleno VV 24.5.2022 


