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Národní pohár ČJF v drezuře pony 2022 

(dříve Drezurní šampionát) 
 
 
 

Pořadatel: Subjekty  ČJF  pořádající  jednotlivé  závody  jejichž  výsledek  je      
použit  ke kvalifikaci do finále 

Pořadatel finále:        La Boheme Zduchovice  

Datum finále: 22.  - 24. 7. 2022  

Odpovědná osoba: Jan Matuška 

Email: farma.drazka@seznam.cz 
 

Hlavní cíle projektu: 
 podpora a motivace začínajících adeptů jezdeckého sportu v disciplíně drezura pony 
 možnost soutěžení jezdců s minimální výkonností v celorepublikovém seriálu 
 monitoring dosavadních výkonů a pomoc s přechodem do vyšších věkových kategorií 
 monitoring mládežnických kategorii (výběr do SCP) v návaznosti na metodiku NSA 

 
PRAVIDLA 
1. Základní podmínkou uskutečnění národního poháru je řádně schválený rozpis, 
dodržování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. 
2. Sportovec pro účast ve finále se přihlásí přes JIS pořadateli a pony komise je 
zodpovědná za kontrolu splnění kvalifikačních podmínek. 
3. NP ČJF pony je vypsán v kategoriích: 

- kategorie   8 – 10 let stupně „Z“ – úlohy Z1, DU-A 

- kategorie 11 – 13 let stupně „Z“ – úlohy DU-A, Z4 

- kategorie 14 – 16 let stupně „Z / L“ – úlohy  Z5,  L0 

- kategorie 11 -  16 let stupně „L“ – úlohy DD, DJ 
 
 

1. V každé kategorii může startovat dvojice, která v průběhu roku 2021 a 2022, až do 
zahájení finále NP PONY ČJF 2022 nestartovala v žádné soutěži se stupněm obtížnosti 
vyšším o jeden stupeň, než je nejvyšší stupeň finále v dané kategorii (např. v soutěžích 
stupně „L“ a Z/L nemůže startovat dvojice, která startovala v soutěžích stupně „S“ a výše, 
v soutěžích stupně „Z“ nemůže startovat dvojice, která startovala v soutěžích stupně „L“ a 
výše). 



 

2. Finále Drezurního národního poháru pony ČJF se může startující dvojice zúčastnit 
pouze v jedné kategorii 

3. V rámci finále Národního poháru ČJF bude povolen start jednomu jezdci maximálně na 
dvou koních v jedné výkonnostní kategorii (v jednom stupni obtížnosti). 

 
 

Kvalifikace: 

Kvalifikace pro účast ve finále Národního poháru ČJF je absolvování minimálně dvou  
drezurních úloh na závodech konaných na dvou místech, v obtížnosti, která je 
vypsána ve finále a to s výsledkem minimálně 57% (Tzn. v kategorii 8-10 let a 11-13 let 
všechny úlohy Z, 14-16 let všechny úlohy L (mimo volných sestav L), 11-16 let všechny 
úlohy L (mimo volných sestav L)). Podmínky kvalifikace je možné plnit do termínu uzávěrky 
NP PONY 2022 a budou počítány jen ty výsledky, které budou v termínu uzávěrky zapsány 
v systému JIS.  

Do finále postupují všichni jezdci, kteří splnili kvalifikační podmínky.  

Finále Národního poháru je dvoukolová soutěž, konaná ve dvou dnech. 

Vítězem NP ČJF bude dvojice, která ve své věkové kategorii a příslušném stupni obtížnosti 
získá ve dvoukolové finálové soutěži nejvyšší průměr procent ze dvou kol finále 
Drezurního národního poháru pony ČJF. 

V případě, že některé startující dvojice dosáhnou z dvoukolové finálové soutěže stejného 
průměru procent, bude o pořadí na jednotlivých místech rozhodovat lepší celkový 
výsledek druhého finálového soutěžního kola. 

 

Schvalovací doložka: 

Schváleno VV ČJF dne: 
 


