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Česká jezdecká federace vyhlašuje  

ČESKÝ POHÁR  2022 ve všestrannosti 
 
Vyhlašovatel seriálu: Česká jezdecká federace  
Pořadatel:   Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu 
Pořadatel finále:  JK Bártův dvůr Přeštěnice 
Odpovědná osoba: Daniela Diringerová 
e-mail:   komise.vsestrannost@cjf.cz  
 
 

I. Statut seriálu: 

Statut a pravidla seriálu schvaluje VV ČJF. Rozpisy jednotlivých kol v souladu s pravidly 
seriálu, PJS, Veterinárními a Všeobecnými pravidly a pravidly jednotlivých disciplín. 
Rozpisy schvaluje OV mateřské oblasti pořadatele daného kola. Všechna kvalifikační 
kola a finále musí být zadána do kalendáře závodů v JIS s příznakem Český pohár ČJF (N-
CPCJF). 

Za průběh soutěží v souladu s rozpisem a PJS a správné vyhotovení výsledkových listin 
zodpovídá Hlavní rozhodčí závodů.Pořadatel má povinnost v rozpise uvádět, že 
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II. Pravidla: 

Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy, dodržování PJS, 
veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. 
Seriál je přístupný všem jezdců s platnou licencí ČJF. 
 
Úroveň jezdců odpovídá úrovni MČR nebo přípravě na MČR a reprezentaci. Dále je 
zaměřený na podporu nadějí jezdeckého sportu jak v seniorské kategorii, tak v 
kategorii dětí a juniorů v disciplíně všestrannost a jejich výkonnostní růst, následný 
monitoring dosahovaných výkonů a pomoc s přechodem do vyšších věkových kategorií. 
Seriál slouží k plnění kvalifikací na Mistrovství ČR a umístění ve finále slouží jako 
jedno z kritérií pro zařazení jezdce do výběru pro SCM všestrannost v návaznosti 
na metodiku MŠMT. 
Hlavním partnerem je společnost Soutěž podkovy o.p.s. dále pořadatelé jednotlivých kol 
seriálu ZP, případně další partneři, jimž je vlastní myšlenka dlouhodobé podpory 
jezdeckého mládí. 
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III. Kategorie seriálu 
 Sportovci nad 18 let            - úroveň CNC2* (S)  
 Sportovci kategorie U25          (16 - 25let)      - úroveň CNC1* (L)  
 Sportovci kategorie do 18 let (12 – 18let)      - úroveň ZL  
 Sportovci na pony do 16 let    (10 – 16let)      - úroveň pony L 

 
IV. Finále 

 Do finále se kvalifikují Sportovci, kteří dokončili alespoň 1 soutěž a získali min. 1 
kvalifikační výsledek ve stejném stupni obtížnosti startu dvojice ve finále.   

 Kvalifikační výsledek ze soutěže:  
o drezura – max. 45 tr. b.  
o cross – max. 20 tr. b. na překážkách,  
o parkur max. 16 tr. b. 
o v terénní a skokové zkoušce se nezapočítávají tr. b. za překročení 

časového limitu.   

 
V. Termínový kalendář  
 
1. Těšánky; 30.4. – 1.5.2022 
2. Dvoreček; 7.5 – 8.5.2022 
3. Vrchovany; 19.5. – 22.5.2022 
4. Přeštěnice; 3.6. – 5.6.2022 
5. Loštice; 18.6. – 19.6.2022 
6. Pardubice; 15.7. – 17.7.2022 
7. Humpolec; 29.7. – 31.7.2022 
8. Borová; 8.9. – 11.9.2022 
Finále Přeštěnice; 23.9. – 25.9.2022 
 
 
Český pohár ve všestrannosti – financování z prostředků ČJF:  
Bude upřesněno. 
 
Schvalovací doložka: 
Schváleno VV ČJF dne: 


