
Česká jezdecká federace 
 

Stránka 1 z 11 
 

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2022 
SKOKY A DREZURA PONY 

 
Schváleno VV dne   .   . 2021 

 

 

 

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. Rozpisy pro MČR schvaluje VV na základě doporučení člena VV pro 
legislativu ve spolupráci s komisí disciplíny. 
 

2. Každý účastník MČR pony musí mít během doby, kdy jezdec sedí na koni 
přítomného garanta, kterým je dospělá osoba s platnou licencí ČJF na 
příslušný rok a kvalifikací „Trenér II. třídy“ nebo „Trenér I. třídy“ nebo 
„Instruktor jezdectví“. Tento garant za dvojici zodpovídá. V případě, že garant 
není přítomen není, zodpovídá za dvojici Vedoucí ekipy starší 18ti let. Každý 
garant musí písemně potvrdit svoji účast Vedoucímu ekipy a uvést na sebe 
telefonní kontakt. 
 

3. Věk pony: 
 V kategorii „MČR v jízdě na pony do 135 cm“ smí startovat pony 

narozený 2017 a starší.  
 V disciplíně skoky, v kategoriích 8-10 let pony do 135 cm, soutěž 

družstev pony do 135 cm a soutěž družstev pony do 148 cm smí startovat 
pony narozený 2017 a starší.  

 V disciplíně skoky, v kategoriích 11-13 let, 14-16 let a MASTERS smí 
startovat pony narozený 2016 a starší. 

 V disciplíně drezura, v kategoriích 8-10 a 11-13 let může startovat pony 
narozený 2017 a starší.  

 V disciplíně drezura, v kategoriích 14-16 let a MASTERS může startovat 
pony narozený 2016 a starší.  

  
4. Starty v jednotlivých kolech a soutěžích: 

 Mistrovské skokové soutěže jednotlivců se řídí PJS, čl. 299 
 V zahajovacích soutěžích a prvních kolech mistrovských soutěží smí 

jezdec startovat maximálně se třemi pony v každé mistrovské soutěži. 
 Ve druhém kole skokových soutěží může jezdec startovat maximálně na 

dvou pony v dané mistrovské soutěži, se kterými dokončil kolo první. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO MČR PONY S/D 2022 
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 Ve třetím kole skokových soutěží může jezdec startovat pouze na 
jednom pony v dané mistrovské soutěži, se kterým dokončil kolo první 
i druhé 

 V mistrovské skokové soutěži družstev startuje jezdec pouze s jedním 
koněm a jen v jedné z kategorií družstev skoky. 

 Jezdec ve věku 8-10 let se smí účastnit MČR v kategorii „MČR v jízdě 
na pony do 135 cm“ i v kategorii jezdci 8-10 let, či družstev, avšak vždy 
s jiným pony. 

 Ve druhém kole drezurních soutěží, v kategoriích 8-10 let a 11-13 let 
může jezdec startovat pouze na jednom pony v dané mistrovské 
soutěži, se kterým dokončil kolo první.  

 Ve druhém kole drezurních soutěží, v kategorii 14-16 let a MASTERS 
může jezdec startovat maximálně na dvou pony v dané mistrovské 
soutěži, se kterým dokončil kolo první. Pakliže je daný pony členem 
družstva, smí pokračovat do druhého kola i jako druhý (8-10 a 11-13 let), 
či třetí pony (děti 14-16 let) jednoho jezdce, avšak výsledek bude 
započítáván pouze pro hodnocení družstev. 

 Ve třetím kole drezurních soutěží v kategoriích 14-16 let a MASTERS 
může jezdec startovat pouze na jednom pony v dané mistrovské 
soutěži, s kterým dokončil kolo první i druhé. 

 Jezdec smí startovat ve výškové kategorii pony S i A i B současně na 
jednom mistrovství ve skocích i drezuře. Avšak daná dvojice v dané 
disciplíně vždy pouze v jedné vybrané kategorii, vyjma soutěže Drezura 
družstva (jeden pony smí startovat v kategorii Drezura jednotlivci a 
zároveň Drezura družstva) 

 Pro složení všech družstev platí: Úplné družstvo pro mistrovskou soutěž 
družstev se skládá ze čtyř Sportovců, neúplné družstvo se skládá ze tří 
Sportovců, každý Sportovec během této soutěže startuje pouze s 
jedním koněm. 

 Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech, konaných na dvou 
místech. 

 
5. Jezdci pony své věkové kategorie smí startovat na MČR pony ve vyšší, tzn. 

starší věkové kategorii a odpovídající výškové kategorii pony, než věkem náleží, 
pakliže dvojice splní kvalifikační limity dle STP pro daný rok, a to pouze o jednu 
věkovou kategorii. V případě účasti jezdce ve vyšší věkové kategorii musí 
jezdec startovat ve všech ostatních mistrovských kategoriích dané disciplíny za 
jednu věkovou kategorii na daném mistrovství. 
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ZAHAJOVACÍ SOUTĚŽ 

 
Forma zahajovacího skákání bude stanovena rozpisem MČR. Zahajovací skákání je 
přístupné pro všechny dvojice startující na MČR v disciplíně skoky nebo 
v kombinované soutěži a řídí se platnými PJS a rozpisem závodů. 

 
MČR V JÍZDĚ NA PONY DO 135 CM – JEZDCI 8 – 10 LET 

 
Kombinovaná soutěž jednotlivců složená ze dvou zkoušek, a to drezurní a 
skokové. Přípustné jsou dva formáty (dvoudenní / třídenní), konkrétní formát bude 
upřesněn v rozpise MČR. Soutěž je přístupná pro jezdce na pony ve věku 8-10 let 
na pony do 135 cm KVH. Soutěž je složená z jedné drezurní úlohy a dvou kol 
skokové soutěže hodnocené na styl. 

Formát 2 dní Formát 3 dni 

1 den Drezurní zkouška Z1/2021 2022 1 den Drezurní zkouška  Z1/2021 2022 

2 den Skoková zkouška 
Na styl jezdce dle 
článku - 298.1.1 

1. kolo: ZPA 
následně  

2. kolo: ZPA 

2 den Skoková zkouška 
Na styl jezdce dle 
článku - 298.1.1 

1. kolo: ZPA 

  3 den Skoková zkouška 
Na styl jezdce dle 
článku - 298.1.1 

2. kolo: ZPA 

 

Jezdec ve věku 8-10 let se může účastnit MČR v kategorii „MČR v jízdě na pony do 
135 cm“ i v kategorii jezdci 8-10 let nebo soutěže družstev, avšak vždy s jiným pony. 
 
Jezdec se v soutěži může v rámci drezurní zkoušky a prvního kola skokové zkoušky 
prezentovat se dvěma pony. 

Pro druhé kolo skokové zkoušky si již jezdec musí vybrat pouze jednoho koně. 
Soutěže se mohou účastnit pony do 135 cm KVH starší věku 5 let, dvojice nesmí 
zároveň startovat v jiných mistrovských soutěžích. 
 
Drezurní zkouška (Z1/2021 2) je první zkouškou v pořadí. Skoková zkouška sestává 
ze dvou kol soutěže ZPA hodnocené na styl dle článku pravidel 298.1.1 – o pořadí 
rozhoduje stylová známka.  
Hodnocení stylu: Každá dvojice (Sportovec a kůň) je hodnocena samostatně sborem 
rozhodčích a dvěma případně třemi komisaři v kolbišti odděleně – každý komisař po 
odjetí každé dvojice zapíše stylovou známku od 0 do 10 na jedno desetinné místo za 

SKOKY 
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styl a tu předá koordinátorovi. Poté bude provedeno veřejné slovní ohodnocení 
výkonu Sportovce komisaři (hlasitý komentář). Po slovním ohodnocení bude 
oznámena výsledná známka za styl ve formátu průměru dvou případně tří stylových 
známek udělených za styl od jednotlivých komisařů zaokrouhlená na jedno 
desetinné místo dle matematického zaokrouhlení.  
První kolo skokové soutěže proběhne následující den po drezurní zkoušce, druhé kolo 
může proběhnout týž, nebo následující den po kole prvním dle rozpisem určeného 
formátu.  
 
Startovní pořadí 1. kola skokové zkoušky je obrácené dle pořadí výsledků po drezurní 
zkoušce. Jezdcům, kteří mají 2 koně může být hlavním rozhodčím upraveno startovní 
pořadí. Po prvním kole skokové zkoušky (v čase určeném hlavním rozhodčím) musí 
každý jezdec, startující v prvém kole s více koňmi, definitivně nahlásit jméno jediného 
koně, se kterým se jezdec kvalifikoval do druhého kola a se kterým bude pokračovat 
v soutěži. Startovní pořadí jezdců ve druhém kole je obracené dle pořadí výsledků 
součtu drezurní zkoušky a prvého kola skokové zkoušky (od nejhoršího k nejlepšímu), 
ze kterého budou vyškrtnuti jezdci a koně, kteří nestartují. V případě stejného součtu 
dobrých bodů po první skokové zkoušce včetně drezurního výsledku startují tito jezdci 
v druhé skokové zkoušce ve stejném pořadí jako v prvém kole skokové zkoušky. 
 
Hodnocení dvou zkoušek (drezurní a skokové) 

1. Procenta, která obdržel každý soutěžící v drezúře od rozhodčích, se převedou 
na dobré body vydělením deseti a zapíší se pro výpočet konečného hodnocení 
a zveřejní se. 

2. Pořadí jezdců ve skokové zkoušce se stanoví podle dobrých bodů. Vítězí 
jezdec s nejvyšším počtem dobrých bodů. Při rovnosti bodů se jezdci umístí na 
stejném místě. Pořadí jezdců po 2. kole skokové zkoušky se určí součtem 
dobrých bodů z obou kol skokové zkoušky vydělením dvěma a poté 
vynásobením koeficientem 0,85.  

 
Konečné hodnocení jednotlivců 

1. Vítězem soutěže jednotlivců se stává soutěžící s nejvyšším počtem dobrých 
bodů po sečtení dobrých bodů z drezurní a skokové zkoušky (s použitím 
koeficientu 0,85 u skokové zkoušky). 

2. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více soutěžících, rozhoduje: 
a. Lepší známka za sed ve společných známkách za drezurní zkoušku. 
b. Je-li dále rovnost bodů, je nejlepší ten soutěžící, který dosáhl ve druhém 

kole skokové zkoušky vyššího výsledku dobrých bodů. 
c. V případě trvání rovnost, umístí se soutěžící ex-aequo na stejném místě. 

 
Kvalifikační podmínky dvojice pro účast MČR v jízdě na pony do 135cm  
Dosažení minimálně 58 % v drezurní úloze absolvované v soutěžích pro pony (P2, 
P3, P4, P5), nebo pro velké koně (Z1, Z2, Z3 a vyšší) a absolvování minimálně 2 
parkurů:  
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 pro pony výškové kategorie S: 2 x ZLPS a vyšší;   
 pro pony výškové kategorie „A“ 2 x ZPA a vyšší  

- s výsledkem v rámci klasické soutěže max.  4 tr.b. pro dvojici a minimálním 
celkovým bodovým výsledkem 7,3 bodu ze soutěže na styl sportovce 
hodnoceným dle čl. 298.1.1 a 298.1.2. 

- nebo absolvování minimálně dvou parkurů dané obtížnosti pro výškovou kategorii 
hodnocených dle čl. 298.1.1 a 298.1.2. - soutěž na styl sportovce s celkovým 
bodovým výsledkem minimálně 7,3 bodu v každé jednotlivé kvalifikaci.  

- Přípustná je kombinace obou možností, avšak alespoň jeden výsledek musí být 
ze stylových soutěží při ČP ve stylovém skákání pony jezdců. 
 

 
KATEGORIE JEZDCŮ 8 – 10 LET 

 
Vítězem tříkolové soutěže se stane dvojice s nejnižším počtem trestných bodů. 
V případě rovnosti součtu trestných bodů na medailových místech se musí konat 
jedno rozeskakování na čas. Není povolen klasický vodní příkop. Vodní příkop pod 
překážkou (Liverpool) je povolen, jeho šířka však nesmí přesáhnout 1,5m. Horní 
prvek musí být nižší o 10 cm a více, než je horní hranice daného parkuru. Kola 
hodnocená na styl se hodnotí dle čl. 298.1.1. - Hodnocení stylu: Každá dvojice 
(Sportovec a kůň) je hodnocena samostatně sborem rozhodčích a dvěma případně 
třemi komisaři v kolbišti odděleně – každý komisař po odjetí každé dvojice zapíše 
stylovou známku od 0 do 10 na jedno desetinné místo za styl a tu předá 
koordinátorovi. Poté bude provedeno veřejné slovní ohodnocení výkonu Sportovce 
komisaři (hlasitý komentář). Po slovním ohodnocení bude oznámena výsledná 
známka za styl ve formátu průměru dvou případně tří stylových známek udělených 
za styl od jednotlivých komisařů zaokrouhlená na jedno desetinné místo dle 
matematického zaokrouhlení.  
 
Pony do 135 cm  1.kolo parkur ZLPA (70 cm) – hodnocení na styl 
    2.kolo parkur LPA* (75 cm) – hodnocení na styl 
    3.kolo parkur LPA** (80 cm) 
 
Kvalifikace: dle výškové kategorie pony 
1 x LPS** (70 cm) nebo ZLPA (70 cm) - soutěž na styl – min. výsledkem 7,3 
1 x SPS* (75 cm) nebo LPA* (75 cm)   
1 x SPS** (80 cm) nebo LPA** (80 cm) 

a vyšších s celkovým součtem max. 4 trestných bodů ze všech kvalifikací v rámci 
klasických soutěží + kvalifikační soutěž na styl s min. výsledkem 7.3 b. ze stylových 
soutěží při ČP ve stylovém skákání pony jezdců. 
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KATEGORIE JEZDCŮ 11 – 13 LET 
 
Vítězem tříkolové soutěže se stane dvojice s nejnižším počtem trestných bodů. 
V případě rovnosti součtu trestných bodů na medailových místech se musí konat 
jedno rozeskakování na čas. Není povolen klasický vodní příkop. Vodní příkop pod 
překážkou (Liverpool) je povolen, jeho šířka však nesmí přesáhnout 1,5m. Horní 
prvek musí být nižší o 10 cm a více, než je horní hranice daného parkuru. 
 
a) Pony do 135 cm KVH  1.kolo parkur LPA** (80 cm) 
        2.kolo parkur SPA* (85 cm) 

3.kolo parkur SPA** (90 cm) 
 
b) Pony kategorie „B“  1.kolo parkur LPB** (90 cm) 
     (136 – 148 cm KVH)   2.kolo parkur SPB* (95 cm) 

  3.kolo parkur SPB** (100 cm) 
 
Kvalifikace: dle výškové kategorie pony 
1 x LPA** (80 cm) nebo LPB** (90 cm) - soutěž na styl – min. výsledek 7,3b. 
1 x SPA* (85 cm) nebo SPB* (95 cm) 
1 x SPA** (90 cm) nebo SPB** (100 cm) 
 
a vyšších s celkovým součtem max. 4 trestných bodů ze všech kvalifikací v rámci 
klasických soutěží + kvalifikační soutěž na styl s min. výsledkem 7.3 b. ze stylových 
soutěží při ČP ve stylovém skákání pony jezdců. 
 
 

KATEGORIE JEZDCŮ 14 – 16 LET 
 

Vítězem tříkolové soutěže se stane dvojice s nejnižším počtem trestných bodů. 
V případě rovnosti součtu trestných bodů na medailových místech se musí konat 
jedno rozeskakování na čas.  
 
Pony do 148 cm KVH   1.kolo parkur SPB** (100 cm) 
                                2.kolo parkur STPB* (105 cm) 
     3.kolo parkur STPB** (110 cm) 
 
Kvalifikace:  
2 x SPB** (100 cm) 
1 x STPB** (110 cm) 
 
a vyšších s maximálně 4 trestnými body pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci ale 
s celkovým součtem maximálně 12 trestných bodů ze všech kvalifikací. 
 
 
 

KATEGORIE MASTERS: JEZDCI 11 – 16 LET 
 

Vítězem tříkolové soutěže se stane dvojice s nejnižším počtem trestných bodů. 
V případě rovnosti součtu trestných bodů na medailových místech se musí konat 
jedno rozeskakování na čas.  
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Pony do 148 cm KVH   1.kolo parkur STPB** (110 cm) 
                                2.kolo parkur TPB* (115 cm) 
     3.kolo parkur TPB** (120 cm) 
V případě počtu jezdců nesplňujícího podmínky soutěže budou přihlášení jezdci 
zařazeni do kategorie jezdců 14 – 16 let.  
 
Kvalifikace:  
2 x TPB* (115 cm) nebo klasický parkur velkých koní úrovně L* 
1 x TPB** (120 cm) nebo klasický parkur velkých koní úrovně L** 
 
a vyšších s maximálně 8 trestnými body pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci ale 
s celkovým součtem maximálně 16 trestných bodů ze všech kvalifikací. Alespoň jedna 
kvalifikace musí být na klasickém parkuru pro pony. 

 
 
 

SOUTĚŽE DRUŽSTEV SKOKY – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 
Soutěž je hodnocena tak, že součet trestných bodů tří nejlepších soutěžících každého 
družstva z prvního kola se sečte se součtem trestných bodů tří nejlepších soutěžících 
ve druhém kole a v případě rovnosti trestných bodů na medailových místech se musí 
konat jedno rozeskakování na čas. Hodnocení dle stupnice A. 
 
Do 2. kola nastupuje pouze 12 nejlepších družstev, s tím že družstva na 9-12 místě 
nesmějí mít výsledek horší o 8 trestných bodů než družstvo na osmém místě.  
 
Není povolen klasický vodní příkop. Vodní příkop pod překážkou (Liverpool) je 
povolen, jeho šířka však nesmí přesáhnout 1,5m. Horní prvek musí být nižší o 10 cm 
a více, než je horní hranice daného parkuru. 
 
Dvojice do družstva nominuje mateřská oblast jezdce – maximálně dvě oblastní  
3-4 členná družstva v kategorii jezdců do 13 let na pony do 135 cm s jedním 
náhradníkem na každé družstvo a maximálně dvě oblastní 3-4 členná družstva na 
pony do 148 cm s jedním náhradníkem na každé družstvo. Celkem tedy maximálně 
10 dvojic pro každou z kategorií. 
 
Nominací se rozumí, že jmenovitě hlásí přes JIS maximálně 10 nominovaných dvojic 
v každé kategorii, ze kterých jsou pak do termínu technické schůzky vedoucích ekip 
vybrány startující družstva. Do soutěže družstev se dále prostřednictvím vedoucích 
ekip může přihlásit dvojice Sportovec/kůň, která na tomto MČR absolvovala pouze 
1. kolo soutěže jednotlivců a nebude v soutěži jednotlivců dále pokračovat a má 
splněnu vypsanou kvalifikaci! 
O finálním složení družstev rozhoduje vedoucí ekipy nejpozději na technické 
schůzce vedoucích ekip, kde dojde i k rozlosování družstev a bude nahlášeno 
pořadí startujících jezdců v družstvu. 
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DRUŽSTVA: PONY DO 135 CM 
 

Dvoukolová soutěž 4 nebo 3 – členných oblastních družstev jezdců do 13 let na pony 
do 135 cm.  
 

1. kolo ZLPA (70 cm) 
2. kolo LPA* (75 cm) 

 
 
Kvalifikace:  
1 x ZLPS (60 cm) nebo ZPA (60 cm) - soutěž na styl – min. výsledek 7,3b. 
1 x LPS** (70 cm) nebo ZLPA (70 cm)   
1 x SPS* (75 cm) nebo LPA* (75 cm) 
a vyšších s celkovým součtem ze dvou kvalifikací klasických parkurů maximálně 4 
trestné body + kvalifikační soutěž na styl s min. celkovou známkou 7.3 b. ze stylových 
soutěží při ČP ve stylovém skákání pony jezdců. 
 

 
DRUŽSTVA: PONY DO 148 CM 

 
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3 – členných oblastních družstev. 
 

1. kolo LPB**(90 cm) 
2. kolo SPB* (95 cm) 

 
 
Kvalifikace:  
1x LPB** (90 cm) – soutěž na styl – minimální výsledek 7,3 bodu 
1x LPB**(90 cm)  
1x SPB* (95 cm) 
a vyšších s celkovým součtem ze dvou kvalifikací z klasických parkurů maximálně 4 
trestné body + kvalifikační soutěž na styl s min. výsledkem 7.3 b. ze stylových 
soutěží při ČP ve stylovém skákání pony jezdců. 
 
 
 

 

 
ZAHAJOVACÍ SOUTĚŽ 

 
Zahajovací soutěž se nekoná – prostor soutěžního obdélníku bude pro trénink 
soutěžícím drezurní části dle rozpisu MČR pony otevřen s malými pauzami na úpravu. 
Možnost přítomnosti trenéra u obdélníku. 
 
 

 

DREZURA 
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KATEGORIE JEZDCŮ 8 – 10 LET 
 

Dvoukolová mistrovská soutěž. O pořadí na všech místech rozhoduje průměr 
procent dosažených v jednotlivých kolech. V případě rovnosti rozhoduje lepší 
výsledek 2. kola. Úlohy pro kategorii jezdců 8 – 10 let jsou čtené. 
 
 Pony do 148 cm KVH 1. kolo drezurní úloha „DU-A 2020 2022“ 
        2. kolo drezurní úloha „Z4 2021 2022“ 
 
Kvalifikace: dosažení minimálně 60 % ve třech úlohách stupně obtížnosti Z a 
vyšší, přičemž minimálně jedna kvalifikace musí být dosažena v úloze ( Z4 ).  
Do kvalifikace je možno započítat výsledky ze soutěží na otevřených kolbištích i 
v halách. Do kvalifikace je možno započítat výsledky z FEI soutěží v zahraničí. 
Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech, konaných na dvou místech. 
 
 

 
KATEGORIE JEZDCŮ 11 – 13 LET 

 
Dvoukolová mistrovská soutěž. O pořadí na všech místech rozhoduje průměr 
procent dosažených v jednotlivých kolech. V případě rovnosti rozhoduje lepší 
výsledek 2. kola. Úlohy pro kategorii jezdců 11 – 13 let se jezdí zpaměti. 
 
a) Pony do 135 cm KVH 1. kolo drezurní úloha „Z4 2021 2022“ 
        2. kolo drezurní úloha „Z5 2021 2022“ 
 
b) Pony 136 - 148 cm KVH 1. kolo drezurní úloha „Z4 2021 2022“ 
        2. kolo drezurní úloha „Z5 2021 2022“ 
 
Kvalifikace: dosažení minimálně 62 % ve třech úlohách stupně obtížnosti Z a 
vyšší, přičemž minimálně jedna kvalifikace musí být dosažena v úloze ( Z5 ). 
Do kvalifikace je možno započítat výsledky ze soutěží na otevřených kolbištích i 
v halách. Do kvalifikace je možno započítat výsledky z FEI soutěží v zahraničí. 
Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech, konaných na dvou místech. 
 
 

KATEGORIE JEZDCŮ 14 – 16 LET 
 
Tříkolová mistrovská soutěž.  Do 3. kola postupuje 2/3 nejlepších dvojic s celkově 
nejvyšším průměrem procent dosažených v 1. a 2. kole. V případě rovnosti 
procent rozhoduje lepší výsledek 2. kola. V případě necelého čísla při výpočtu 2/3 
startujících dvojic se zaokrouhluje vždy nahoru. 
O pořadí dvojic, které se zúčastnily 3. kola (tedy o finálním pořadí) rozhoduje 
průměr procent ze všech 3 kol, v případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek 3. kola. 
Úlohy kategorie jezdců 14 – 16 let se jezdí zpaměti. 
 
Pony do 148 cm KVH 1. kolo drezurní úloha „FEI DD 2020 2022“ 

2. kolo drezurní úloha „FEI DJ 2020 2022“ 
3. kolo drezurní úloha „vL 2017 2022“ 
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Kvalifikace: dosažení minimálně 60 % ve třech úlohách stupně obtížnosti L a 
vyšší, přičemž minimálně jedna kvalifikace musí být dosažena v úloze DJ.  
Do kvalifikace je možno započítat výsledky ze soutěží na otevřených kolbištích  
i v halách. Do kvalifikace je možno započítat výsledky z FEI soutěží v zahraničí. 
Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech, konaných na dvou místech. 
 

 
KATEGORIE MASTERS: JEZDCI 11 – 16 LET 

 
Tříkolová mistrovská soutěž.   
O pořadí rozhoduje průměr procent ze všech 3 kol, v případě rovnosti rozhoduje 
lepší výsledek 3. kola. 
Úlohy kategorie MASTERS se jezdí zpaměti. 
 
Pony do 148 cm KVH              1. kolo drezurní úloha „FEI pony družstva 2021 2“ 
                                                  2.kolo drezurní úloha „FEI pony jednotlivci 2021 2“    
                                                  3.kolo drezurní úloha „FEI Pony Freestyle 2017 22“ 
 
Kvalifikace: dosažení minimálně 60 % ve dvou úlohách L5, L6, L7, FEI PU, FEI PD, 
FEI PJ, přičemž minimálně jedna kvalifikace musí být dosažena v úloze, jež je 
vypsána v dané kategorii jako mistrovská (FEI PD, FEI PJ).   
Do kvalifikace je možno započítat výsledky ze soutěží na otevřených kolbištích i 
v halách. Do kvalifikace je možno započítat výsledky z FEI soutěží v zahraničí. 
Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech, konaných na dvou místech. 
 
V případě, že v termínu uzávěrky MČR 2022 nebude dle VP bod N12.1. naplněna 
věková kategorie Masters jezdců 11-16 let, budou mít případné dvojice z této věkové 
kategorie při splnění kvalifikačních podmínek kategorie Masters možnost startu v 
mistrovské soutěži kategorie 14-16 a tato soutěž bude společnou mistrovskou 
soutěží pro kategorii jezdců 14-16 let - Masters 
 

 
SOUTĚŽ DRUŽSTEV - DREZURA 

 
 
Každá oblast může nominovat jedno tří až čtyřčlenné družstvo, které bude sestaveno 
z dvojic účastnících se soutěží jednotlivců s náležitě splněnou kvalifikací 
jednotlivců – není nutné družstvo v JIS přihlašovat! 
 
Dvojice do družstva nominuje mateřská oblast jezdce. O finálním složení družstev 
rozhoduje vedoucí ekipy nejpozději na technické schůzce vedoucích ekip, kde 
dojde i k rozlosování družstev a bude nahlášeno pořadí startujících jezdců v družstvu. 
 
Družstvo smí být sestaveno pouze z dvojic nominovaných a účastnících se MČR 
drezura pony jednotlivci libovolných věkových kategorií, avšak nominace musí být 
známa před zahájením drezurních soutěží. Každý člen družstva boduje výsledkem 
zajetým v soutěži jednotlivců v úloze vypsané své věkové kategorii v prvních dvou 
kolech. O konečném pořadí rozhoduje průměr procent nejlepších tří členů družstva u 
každého z jezdců družstva, a to z prvních dvou kol soutěží jednotlivců. V případě 
rovnosti rozhoduje výsledek druhých kol. 
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO NOMINACE NA ME 
 

1. Nominace reprezentantů ČR všech disciplín a kategorií schvaluje Výkonný 
výbor ČJF na základě doporučení komise disciplíny. 

2. Dvojice musí mít splněnu minimálně kvalifikaci dle STP a dle požadavků FEI v 
době nominace na ME. Výběr bude prováděn na základě výsledků dané dvojice 
dle výsledků ve FEI databázi. V potaz jsou brány soutěže CDIP, CDIOP, CSIP, 
CSIOP, ME a MČR. Důraz je kladen na počet startů na mezinárodních závodech, 
na dosažené výsledky, aktuální pořadí ve FEI žebříčku, a především na aktuální 
formu dané dvojice v sezoně konání ME. 

3. Nominován může být pouze počet jezdců v souladu s pravidly FEI a rozpisem 
ME 2022 

4. Účast na FEI mezinárodních závodech se řídí schválenou „Směrnicí pro účast 
pony na závodech CSI, CSIP, CSIOP, CDI, CDIP, CDIOP“. 

 
SKOKY 

 
Kvalifikační kritéria dle minimálních požadovaných kvalifikačních kritérií FEI. 

a zároveň 

absolvování minimálně 2 klasických soutěží na mezinárodních závodech CSIP, CSIOP 
s výškou minimálně 125 cm s celkovým výsledkem max. 4 trestných bodů. 

Kvalifikační výsledek na zahraničních či mezinárodních závodech může být dosažen 
od 1. 1. 2021 do termínu uzávěrky pro ME pony 2022 s tím, že alespoň jeden 
kvalifikační výsledek musí být dosažen v roce 2022. 

DREZURA 
 

Kvalifikační kritéria dle minimálních požadovaných kvalifikačních kritérií FEI. 
 

a zároveň 
 

absolvování minimálně 2 dalších soutěží FEI pony (FEI pony družstev nebo FEI 
pony jednotlivců) na závodech CDIP, CDIOP s výsledkem min. 63 %. 
Kvalifikační výsledek na zahraničních či mezinárodních závodech může být 
dosažen od 1. ledna 2021 do termínu uzávěrky pro ME 2022 s tím, že alespoň jeden 
kvalifikační výsledek musí být dosažen v roce 2022. 
 


