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SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2023 
DREZURA / PARADREZURA 

 

 

 

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. Kvalifikace pro MČR drezura ve všech kategoriích je možné plnit pouze v 
určených klasických soutěžích, nelze ji plnit v soutěžích volná sestava a KMK. 
Lze je plnit i na halových závodech a soutěžích v zahraničí (úlohy FEI).  
 

3. V mistrovských soutěžích může startovat každý soutěžící za následujících 
podmínek:  

• V mistrovské soutěži jednotlivců může každý soutěžící startovat 
maximálně na dvou koních  

• V prvém kole soutěže jednotlivců může soutěžící startovat na dvou koních  

• V druhém kole soutěže jednotlivců může startovat na dvou koních, se 
kterými dokončil kolo první  

• Ve třetím kole soutěže jednotlivců může jezdec startovat pouze na jednom 
koni, se kterým dokončil kolo druhé.  

• V kategorii Senioři postupuje do 3. kola patnáct nejlépe umístěných dvojic 
po 2. kole. O postupu do 3. kola rozhoduje průměr procent ze dvou kol, v 
případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek v 2. kole. U ostatních kategorií 
postupují všichni soutěžící, kteří dokončili 2. kolo. 
 

4. O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. V 
případě rovnosti procent ze tří kol rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.  
 

5. Jezdci kategorie dětí, mladší junioři a starší junioři smí startovat na MČR 2023 
ve vyšší věkové kategorii, než věkem náleží, pakliže dvojice má splněnou 
kvalifikaci dle STP 2023 pro tuto kategorii, a to pouze o jednu věkovou kategorii. 

 

I 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO MČR DREZURA/PARADREZURA 2023 
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JEDNOTLIVCI – VELKÁ RUNDA 

 
Dvoukolová soutěž  1. kolo – IMII (2022) 

2. kolo – vGP (2022) 
 

Jezdec startující ve Velké rundě nemůže startovat v Malé rundě. 
 
Kvalifikace:  
Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách stupně TT na dvou různých místech 
dosáhnout výsledku min. 62% 
 

JEDNOTLIVCI – MALÁ RUNDA 

 
Tříkolová soutěž  1. kolo – Prix St.Georges (2022)  

2. kolo – Intermediate I (2022)  
3. kolo – vIM1 (2022)  
 

Jezdec startující v Malé rundě nemůže startovat ve Velké rundě. 
 
Kvalifikace:  
Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách IM1 nebo vyšší na dvou různých místech 
dosáhnout výsledku min. 62% 
 

U25 (16 – 25 LET) 

 
Tříkolová soutěž  1. kolo – úlohy YU (2022)  

2. kolo – Prix St.Georges (2022)  
3. kolo – vY (2022)  
 

Kvalifikace:  
Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách FEI úloze YU, PSG, YJ, IM1 nebo vyšší 
na dvou různých místech dosáhnout výsledku min. 62% 

 

STARŠÍ JUNIOŘI (17 – 18 LET) 

 
Tříkolová soutěž  1. kolo – JD (2022) 

2. kolo – JJ (2022) 
3. kolo – vJ (2022)  
 

Kvalifikace :  
Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách JD, JJ nebo FEI úlohách YU, PSG, YJ, 
IM1 na dvou různých místech dosáhnout výsledku min. 62% 

MČR DREZURA 2023 – DISCIPLÍNA DREZURA 
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MLADŠÍ JUNIOŘI (14 – 16 LET) 

 
Tříkolová soutěž  1. kolo – JU (2022)  

2. kolo – JU (2022)  
3. kolo – vJ (2022)  
 

Kvalifikace:  
Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách JU, JD, JJ nebo úlohách FEI YU, PSG, 
YJ, IM1 a vyšší, na dvou různých místech dosáhnout výsledku min. 62%  

 

DĚTI (12 – 14 LET) 

 
Dvoukolová soutěž  1. kolo – DU-B (2023) 

2. kolo – DD (2023) 
 

Kvalifikace:  
Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou FEI úlohách pro děti na dvou různých místech 
dosáhnout výsledku min. 65%  

 

DRUŽSTVA 

 
Dvoukolová soutěž  1. kolo + 2. kolo  
 

1.- 4. jezdec JJ (2022)  
   
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. 
 
První jezdec družstva startuje 2x v úloze JJ (2022), druhý jezdec družstva startuje 2x v 
úloze JJ (2022), třetí jezdec startuje 2x v úloze JJ (2022), čtvrtý jezdec startuje 2x 
v úloze JJ (2022).  
 
Členem družstva může být senior, mladý jezdec nebo junior.  
 
Jezdec může startovat pouze v jednom družstvu. Členem družstva nemůže být kůň 
startující v soutěži jednotlivců, v soutěži stupně „S“ nesmí startovat dvojice, která již 
startovala na úrovni T a výše, z každé oblasti mohou být vyslána max. 2 družstva.  
 
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent dosažených třemi 
nejlepšími jezdci v obou kolech. Nejhorší procentuální výsledek každého kola se škrtá. 
Do druhého kola postupují všechna družstva.  
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Kvalifikace:  
Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách FEI JD a JJ nebo vyšších, na dvou různých 
místech dosáhnout výsledku min. 62% 
 

Úvaha o hodnocení družstev v případě rovnosti – podle FEI 
ČLÁNEK 452: HODNOCENÍ 
1. Hodnocení družstev je následující:  
Ve všech týmových soutěžích se vítězem stane tým s nejvyšším celkovým součtem bodů třech 
nejlepších Sportovců, na druhém místě se umístí tým s dalším nejvyšším součtem a tak dále. 
Rovnost. V případě rovnosti rozhoduje o lepším umístění družstva vyšší počet bodů nejníže 
hodnoceného Sportovce ze 3 (tří). 

 

 
V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, ve třetím 
mistrovském kole startuje pouze s jedním, se kterým dokončil obě kola. Každý jezdec 
může startovat pouze v jedné kategorii. O konečném pořadí na všech místech rozhoduje 
průměr procent ze tří kol. V případě rovnosti průměru % ze tří kol, rozhoduje lepší 
výsledek ve 3. kole.  
 
 
Mistr ČR Grade 1, 2 a 3 s mezinárodní účastí 
Dvoukolová soutěž – jezdec jede úlohu svého Gradu  

 
1. kolo – Individual Test 2022 
2. kolo – Freestyle 2022  

 
Mistr ČR Grade 4 a 5 s mezinárodní účastí 
Dvoukolová soutěž – jezdec jede úlohu svého Gradu  

 
1. kolo – Individual Test 2022 
2. kolo – Freestyle 2022 

 
Mistr ČR para Nezařazení 
Dvoukolová soutěž – jezdec volí úlohy stejného Gradu 

 
1. kolo – Individual Test 2022 
2. kolo – Freestyle 2022 

 

V případě, že bude v některé z kategorií přihlášeno méně startujících než 3 různé 
dvojice ze dvou subjektů, bude vyhodnocení MČR spojeno do jedné, nebo dvou 
kategorií dle rozhodnutí hlavního rozhodčího MČR. 

MČR DREZURA 2023 – DISCIPLÍNA PARADREZURA 
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Kvalifikace:  

Dvojice (jezdec / kůň) musí před startem na MČR absolvovat alespoň jednu úlohu svého 

Gradu na národních závodech nebo na CPEDI. Výsledky soutěží musí být zveřejněny 

na stránkách ČJF, výsledky ze závodů v zahraničí musí být zaslány na sekretariát ČJF. 

 

 

 

Nominaci reprezentantů ČR všech kategorií navrhuje odborná komise ve 
spolupráci s reprezentačním trenérem a schvaluje VV. 

 

VŠECHNY KATEGORIE 

 
Splnění kvalifikačních kritérií FEI pro příslušný rok. 
 

KVALIFIKACE NA ME 


