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SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2022 
REINING 

 
Schváleno VV dne ………………. 

 

 

 

1. Nedílnou součástí STP všech disciplín jsou Všeobecná ustanovení STP 
uveřejněná v samostatném dokumentu. MČR se řídí těmito STP, platnými 
Stanovami ČJF a Registračním a přestupním řádem ČJF, pravidly jezdeckého 
sportu, všeobecnými pravidly, veterinárními pravidly a rozpisem příslušného 
MČR. Rozpis pro MČR schvaluje VV na základě doporučení člena VV pro 
legislativu ve spolupráci s komisí disciplíny. 
 

2. Kvalifikaci lze plnit i na zahraničních nebo domácích mezinárodních závodech 
označených CRI.  
 

3. Mistrovství lze pořádat i jako Mistrovství ČR s mezinárodní účastí s tím, že 
MČR se mohou zúčastnit pouze jezdci, kteří mají občanství ČR. Zahraniční 
jezdci nemohou být ani členy družstev. 
 

4. V každé třídě může startovat jeden jezdec s max. 3 koňmi. Do druhého kola 
v soutěži jednotlivců postupují všichni jezdci, kteří měli v prvním kole nenulové 
skóre. 
 

5. Každá třída se jede jako dvoukolová soutěž, výsledky obou kol se sčítají. 
 

6.  V rámci 1. kola jednotlivců probíhá soutěž družstev. 
 

7. Kvalifikace: každá dvojice musí získat v dané třídě na závodech alespoň 3x 
výsledek minimálně 64 bodů (v přepočtu na jednoho rozhodčího).   
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TŘÍDA MLÁDEŽ 
 

Pro jezdce od 12 do 18 let 
Pro koně od 4 let 

Úlohy:   
1. kolo: # 5 
2. kolo: # 3 

TŘÍDA JUNIOR 
 
Pro jezdce od 12 let  
Pro koně od 4 do 5 let 

Úlohy:   
1. kolo: # 5 
2. kolo: # 12 

TŘÍDA SENIOR 
 
Pro jezdce od 12 let  
Pro koně od 6 let 

Úlohy:   
1. kolo: # 5 
2. kolo: # 9 

TŘÍDA AMATÉR 
 

Pro jezdce od 12 let se statutem Amatér 
Pro koně od 4 let 

Úlohy:   
1. kolo: # 5 
2. kolo: # 10 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV 
 
Výsledek je vyhodnocen z prvního kola jednotlivců. 
Jeden jezdec může být zastoupen v jednom družstvu pouze jedenkrát. 
Každý kůň může startovat pouze v jednom družstvu. 
Družstva jsou 3 – 4 členná, přičemž členové družstva musí být členy stejné 
Oblasti ČJF, kterou reprezentují.  
V každém družstvu můžou startovat maximálně 2 jezdci, kteří jsou nahlášeni 
ve třídě Senior nebo Junior. 
Započítávají se 3 nejlepší výsledky družstva. 
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