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Aktualizováno 6. 8. 2018 
Základní ustanovení 

Kategorie závodů:    CSN+CDN – MČR pony 
Číslo závodů ČJF:    180822B1 
Název závodů:     MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PONY 2018 
Pořadatel:     JO La-Bohéme Zduchovice MB0283 z pověření ČJF 
Datum závodů:   22.08.2018 - 26.08.2018 
Místo závodů:     Zduchovice 65, 262 63 Kamýk nad Vltavou 
Omezující kritéria:   STP MČR ČJF 2018 
 

1. Funkcionáři závodů 
Ředitel závodů:   Ing. Ladislav Krulich 
Sekretář závodů:    Nikola Odstrčilová, 604 220 575 / 722 782 682 
Kontaktní osoba:    Mgr. Barbara Hassová 
Hlavní rozhodčí:   Ladislav Dub B1443 
Hlavní rozhodčí skoky:   Darja Hrůzková H0046 
Sbor rozhodčích skoky: Sylvie Boušková E0633, Venuše Antoniszynová E0714, 

Markéta Šveňková A0065, Ines Bejdl  FEI 10052224 (AUT) 
Stylový rozhodčí: Sylvie Boušková E0633, Venuše Antoniszynová E0714, Ines 

Bejdl FEI 10052224 (AUT) 
Hlavní rozhodčí drezura:  MUDr. Helena Žižková A0111 
Sbor rozhodčích drezura: Ladislav Dub B1443, Ing. Gabriela Valeriánová D0069, 

Ing.Simona Fialová G1146, Sr. Ilja Vietor FEI 10052356 
(SVK), Ineke Jansen FEI 10050717 (NED) 

Technický delegát:   Jana Holá H0749 (skoky), Miloslav Perníček B0073(drezura)  
Stavitel parkuru:   Petr Mašek C0240 
Hl.steward:    Eva Sobotkova V0139 
Stewardi: Ing. Jan Metelka E0109, Ing.Michal Večerek G2513, Ing. 

Josef Živníček H0029, Michal Veselý B0008 
Hlasatel: Michal Beneš 
Zpracovatel výsledků:   Jan Matuška 
Lékařská služba:   Hana Pokorná 
Veterinární služba:   MVDr. Miroslav Zoul 
Podkovářská služba:   Jan Pilecký 
 

2. Technické parametry 
Kolbiště:  110 x 65 m pískové, rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu 

Clopf&Fiber   /vyvinuto v UK/ 
Opracoviště:  35 x 65 m pískové, povrch stejný jako na kolbišti 

25 x 50 m pískové, povrch stejný jako na kolbišti 
jezdecká hala 22 x 50 m  
jezdecká hala 32 x 66 m  

 

3. Přihlášky a časová rozvrh 
Přihlášky:  
Přihlášky a kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje a odpovídá za správnost sekretář vysílající oblasti ČJF 
případně určený zástupce oblasti, který odpovídá za správnost splněných kvalifikací a zadává do JIS. Zadání 
přihlášky do JISu plně nahrazuje písemné potvrzení kvalifikace. Součástí přihlášky musí být jméno 
vedoucího ekipy, ten je pro celý závod MČR osobou pověřenou k jednání jménem oblastních soutěžících. 
Přihlášky do Finále Stylového poháru pony zadá do JISu  oblastní sekretář, případně určený zástupce 
oblasti, který odpovídá za správnost splněných kvalifikací 
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Přihlášky do zahajovacích soutěží  22.8.2018 zadá do JISu odpovědný zástupce startující dvojice do 
termínu uzávěrky, tzn. 12.8.2018 do 22:00 h. 
Přihlášky do otevřených soutěží pro dny 23. - 25. 8. 2018 budou realizovány přímo v místě vedoucím 
oblastní ekipy s povinností přihlášení do 18 hodin dne předcházejícímu dané soutěži. 
 

Uzávěrka přihlášek :  15.8.2018 ve 22:00h. 
Uzávěrka boxů:   15.8.2018 ve 22:00h. 

Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednatelem využit. Objednávku boxů a 

elektrické přípojky zadávají jezdci do 12.8.2018 do JIS ČJF. Na tyto závody bude umožněno zadání 

boxů bez koní! 

 
Vstupní poplatek: 2.300,-Kč/ kůň (poplatek zahrnuje ustájení a stelivo) 

    
Prezentace:         úterý  21.8.2018 od 16:00 do 20:00 

       středa  22.8.2018 od 08:00 do 12:00 
 
Veterinární přejímka + měření pony:  úterý   21.8.2018 od 16:00 do 20:00 

               středa 22.8.2018 od 08:00 do 12:00 
Měřeni budou všichni pony účastny závodů a proběhne na základě platných Pravidel pony 
2018 - Příloha C včetně NÚ Procesu měření pony v průběhu veterinární přejímky. 

 
Sekretariát závodů:      Kancelář otevřena: Úterý 21.8. 2018 od 16:00 do 20:00 

                                    Středa - Neděle 22.8.-26.8.2018 od 7:00-12:00 a 14:00 -19:00 
  

Start soutěží:         bude upřesněn pořadatelem v JISu a na webu www.zavody-zduchovice.cz 
 
Technická porada:        22.8.2018 v 19:00h. v restauraci Pensionu Jezerná  
  
Slavnostní nástup:        23.8.2018 ve 20:00h. na hlavním kolbišti 
 
 

4. Přehled jednotlivých kol soutěží 
Úterý 21.08.2018 
DREZURA: trénink 

 
Středa 22.08.2018 
ZAHAJOVACÍ SKÁKÁNÍ:    DREZURA: trénink 
 
ZP: 8-10let, družstva pony do 135 cm 
ZLP:  11-13let, družstva pony do 148 cm 
LP: 14-16let  
 
FINÁLE STYLOVÉHO POHÁRU PONY:   MČR V JÍZDĚ NA PONY: drezurní zkouška  
ZP: Děti 8 -10 let na pony do 135cm 
ZLP: Děti 11 -13 let na pony do 135cm 
ZLPB: Děti 8 -13 let na pony kat. B 
LPB: Děti 14 -16 let na pony do 148cm 
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ČTVRTEK 23.08.2018 
MČR V JÍZDĚ NA PONY: 1.kolo skoky 
 
SKOKY:       DREZURA: 
1.kolo kat. 8-10let na pony do 135cm   1.kolo kat. 11-13let na pony do 135cm 
1.kolo kat. 11-13let na pony do 135cm 1.kolo kat. MASTER 
1.kolo kat. 11-13let na pony B    1.kolo kat. 14-16let 
1.kolo kat. 14-16let na pony  do 148cm   
 
PÁTEK 24.08.2018 
MČR V JÍZDĚ NA PONY: 2.kolo skoky 

 
SKOKY:       DREZURA: 
1.kolo kat. DRUŽSTVA do 135cm   1.kolo kat. 8-10let   
2.kolo kat. 8-10let na pony do 135cm   1.kolo kat. 11-13let na pony B 
2.kolo kat. 11-13let na pony do 135cm  2.kolo kat. MASTER 
2.kolo kat. 11-13let na pony B    2.kolo kat. 14-16let 
 
SOBOTA 25.08.2018 
SKOKY:       DREZURA: 
2.kolo kat. 14-16let na pony  do 148cm  2.kolo kat. 11-13let na pony do 135cm 
1.kolo kat. DRUŽSTVA do 148cm   2.kolo kat. 8-10let 
3.kolo kat. 8-10let na pony do 135cm   2.kolo kat. 11-13let na pony B 
2.kolo kat. DRUŽSTVA do 135cm  
 
NEDĚLE 26.08.2018 
SKOKY:       DREZURA: 
2.kolo kat. DRUŽSTVA do 148cm   3.kolo kat. 14-16let 
3.kolo kat. 11-13let na pony do 135cm  3.kolo kat. MASTER 
3.kolo kat. 11-13let na pony B  
3.kolo kat. 14-16let na pony  do 148cm 
  

Hodnocení kombinovaná soutěž MČR v jízdě na pony do 135cm:  
Jezdec se v soutěži může v rámci drezurní zkoušky a prvního kola skokové zkoušky prezentovat se dvěma 

koňmi. 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 Mistrovství České 

republiky. 

Drezurní zkouška (Z1/2016) je první zkouškou v pořadí. Skoková zkouška sestává ze dvou kol soutěže ZPA 

hodnocené na styl dle článku pravidel 298.1.1. Startovní pořadí 1. kola skokové zkoušky je obrácené dle 

pořadí výsledků po drezurní zkoušce. Jezdcům, kteří mají 2 koně může být upraveno startovní pořadí. Po 

prvním kole skokové zkoušky (v čase určeném hlavním rozhodčím) musí každý jezdec, startující v prvém 

kole s více koňmi, 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. 
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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. 

2. 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  

1. Vítězem soutěže 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. Je-li i nyní rovnost, umístí se soutěžící na stejném místě. 

5. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

Úterý 21.08.2018 
 
Drezurní trénink: Zahajovací soutěž se nekoná – prostor soutěžního obdélníku bude pro trénink 
soutěžícím v daném pořadí otevřen od 17:00 do 20:00 hodin s malými pauzami na úpravu. 
Možnost přítomnosti trenéra u obdélníku. 

 

Středa 22.08.2018 
 
Drezurní trénink: Zahajovací soutěž se nekoná – prostor soutěžního obdélníku bude pro trénink 
soutěžícím v daném pořadí otevřen od 7:00 do 10:00 hodin s malými pauzami na úpravu. Možnost 
přítomnosti trenéra u obdélníku. 
 

1. Zahajovací skákání ZP 
Handicapová soutěž - Hodnocení dle PJS tab. A čl. 298.2.1. na limitovaný čas. 
Soutěž otevřená pro jezdce a pony kategorie 8 –10 let, družstva pony do 135cm  a pro účastníky 
Finále Stylového poháru pony 2018.  
Zápisné:  400 Kč / Věcné ceny: 2500,-Kč (600 - 550 - 500 - 450 - 400)  
 

2. Finále Stylového poháru pony 2018 pro jezdce ve věku 8 – 10 let na pony S+A   
Handicapová soutěž ZP na styl, hodnocena dle PJS čl.298.1.1. 
Soutěž přístupná dvojicím splňující kvalifikační kritéria pro start ve Finále Stylového poháru 
pony 2018 věkové kategorie jezdců 8 – 10 let na pony S  + A. 
Zápisné:  400 Kč.   
Věcné ceny pro vítěze a umístěné v celém seriálu - Poháry, floty a věcné ceny v hodnotě 7.000,-Kč 
(2000-1600-1400-1100-900) věnuje partner společnost Equiservis.  
Dekorováno bude 10 nejlepších dvojic.  
 
 
 
 



 
JO La-Bohéme Zduchovice - subjekt MB0283 

 Rozpis jezdeckých závodů ČJF 
 MČR PONY 2018 

22.08.2018 – 26.08.2018  

 
5 

3. Zahajovací skákání ZLP   
Handicapová soutěž - Hodnocení dle PJS tab. A čl. 298.2.1. na limitovaný čas. 
Soutěž otevřená pro jezdce a pony kategorie 11 –13 let, družstva do 148cm  a pro účastníky 
Finále Stylového poháru pony 2018.  
Zápisné:  400 Kč / Věcné ceny: 2500,-Kč (600 - 550 - 500 - 450 - 400)  
 

4. Finále Stylového poháru pony 2018 pro jezdce ve věku 11 – 13 let na pony S+A   
Handicapová soutěž ZLP na styl, hodnocena dle PJS čl.298.1.1. 
Soutěž přístupná dvojicím splňující kvalifikační kritéria pro start ve Finále Stylového poháru 
pony 2018 věkové kategorie jezdců 11 – 13 let na pony S + A. 
Zápisné:  400 Kč.   
Věcné ceny pro vítěze a umístěné v celém seriálu - Poháry, floty a věcné ceny v hodnotě 7.000,-Kč 
(2000-1600-1400-1100-900) věnuje partner společnost Equiservis.  
Dekorováno bude 10 nejlepších dvojic.  
 

5. Finále Stylového poháru pony 2018 pro jezdce ve věku 8 – 13 let na  pony B  
Skoková soutěž ZLPB na styl, hodnocena dle PJS čl.298.1.1. 
Soutěž přístupná dvojicím splňující kvalifikační kritéria pro start ve Finále Stylového poháru 
pony 2018 věkové kategorie jezdců 8 – 13 let na pony B. 
Zápisné:  400 Kč.   
Věcné ceny pro vítěze a umístěné v celém seriálu - Poháry, floty a věcné ceny v hodnotě 7.000,-Kč 
(2000-1600-1400-1100-900) věnuje partner společnost Equiservis.  
Dekorováno bude 10 nejlepších dvojic.  
 
6. Zahajovací skákání LPB 
Skoková soutěž - Hodnocení dle PJS tab. A čl. 298.2.1. na limitovaný čas. 
Soutěž otevřená pro jezdce a pony kategorie 14 –16 let na pony do 148cm  a pro účastníky 
Finále Stylového poháru pony 2018.  
Zápisné:  400 Kč / Věcné ceny: 2500,-Kč (600 - 550 - 500 - 450 - 400)   
 
7. Finále Stylového poháru pony 2018 pro jezdce ve věku 14 – 16 let na pony do 148cm   
Skoková soutěž LPB na styl, hodnocena dle PJS čl.298.1.1. 
Soutěž přístupná dvojicím splňující kvalifikační kritéria pro start ve Finále Stylového poháru 
pony 2018 věkové kategorie jezdců 14 – 16 let na pony do 148cm. 
Zápisné:  400 Kč.   
Věcné ceny pro vítěze a umístěné v celém seriálu - Poháry, floty a věcné ceny v hodnotě 7.000,-Kč 
(2000-1600-1400-1100-900) věnuje partner společnost Equiservis.  
Dekorováno bude 10 nejlepších dvojic.  
 
8. MČR v jízdě na pony do 135cm 
Drezurní zkouška Z1 / 2016 
Drezurní zkouška kombinované drezurně skokové soutěže MČR v jízdě na pony do 135cm 
přístupná pro jezdce na pony ve věku 8- 10 let startující maximálně druhým rokem na pony do 135 
cm KVH. 
Rozhodování dle PJS čl. 432 N34 – třemi rozhodčími. 
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Čtvrtek 23.08.2018 
 
8. MČR v jízdě na pony do 135cm 
Skoková zkouška ZPA na styl 
1. kolo skokové zkoušky kombinované drezurně skokové soutěže MČR v jízdě na pony do 135cm 
přístupná pro jezdce na  pony  ve věku 8- 10 let startující maximálně druhým rokem na pony do 
135 cm KVH. Hodnocení dle PJS na styl čl. 298.1.1. 
 

9. Skoková soutěž  ZLPA  
MČR ve skákání věkové kategorie 8 – 10 let na pony do 135 cm KVH 
1. kolo tříkolové mistrovské soutěže - PJS čl.299.3.6.2.2 – 1. kolo hodnocené na styl. Mistrovská 
soutěž je osvobozena od startovného. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.1., na styl 
 

10. Skoková soutěž  LPA  
MČR ve skákání věkové kategorie 11 – 13 let na pony do 135 cm KVH 
1. kolo tříkolové mistrovské soutěže - dle PJS čl.299.3 Mistrovská soutěž je osvobozena od 
startovného. 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované na MČR pony 2018, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1., tab. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  400 Kč / Věcné ceny: 2500,-Kč (600 - 550 - 500- 450 - 400) 
 
11. Skoková soutěž  LPB 
MČR ve skákání věkové kategorie 11 – 13 let na pony kat.B (136 - 148 cm KVH) 
1. kolo tříkolové mistrovské soutěže - PJS čl.299.3  Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované na MČR pony 2018, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1., tab. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  400 Kč / Věcné ceny: 2500,-Kč (600 - 550 - 500- 450 - 400) 

 

12. Skoková soutěž SPB 
Mistrovství ČR ve skákání věkové kategorie 14 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
1. kolo tříkolové soutěže - PJS čl.299.3 Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované na MČR pony 2018, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1., tab. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  400 Kč / Věcné ceny: 2500,-Kč (600 - 550 - 500- 450 - 400) 
 
13. Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 11 – 13 let na pony do 135 cm KVH 
Dvoukolová soutěž - 1. kolo úloha DU-B/2018 a 2. kolo úloha DU-B/2018.  
Rozhodování dle PJS čl. 432 N34 – třemi rozhodčími. 
1. kolo úloha DU-B/2018 
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14. Mistrovství ČR v drezuře v kategorii MASTER věková kategorie 11-16 let na pony do 148 cm 
KVH 
Tříkolová soutěž – 1.kolo: FEI pony úvodní/2018, 2.kolo: FEI pony družstva/2018, 3.kolo: FEI Pony 
Freestyle/2017 
Rozhodování dle PJS čl. 437 N40 – pěti rozhodčími. 
1. kolo úloha FEI pony úvodní/2018 
 
15. Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 14 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
Tříkolová soutěž – 1.kolo: FEI DD/2018, 2.kolo: FEI DJ/2018, 3.kolo: vL/2017 
Rozhodování dle PJS čl. 437 N40 – pěti rozhodčími. 
1. kolo úloha FEI DD/2018 

 
 

Pátek 24.08.2018 
 
16. Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 8 – 10 let na pony do 148 cm KVH 
Dvoukolová soutěž - 1. kolo úloha DU-A/2018 a 2. kolo úloha Z4/ 2016.  
Rozhodování dle PJS čl. 432 N34 – třemi rozhodčími. 
1. kolo úloha DU-A/2018. 
 
17. Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 11 – 13 let na pony do kat.B (136 - 148 cm KVH) 
Dvoukolová soutěž - 1. kolo úloha DU-B/2018 a 2. kolo úloha DU-B/2018.  
Rozhodování dle PJS čl. 432 N34 – třemi rozhodčími. 
1. kolo úloha DU-B/2018 
 
14. Mistrovství ČR v drezuře v kategorii MASTER věková kategorie 11-16 let na pony do 148 cm 
KVH 
Tříkolová soutěž – 1.kolo: FEI pony úvodní/2018, 2.kolo: FEI pony družstva/2018, 3.kolo: FEI Pony 
Freestyle/2017 
Rozhodování dle PJS čl. 437 N40 – pěti rozhodčími. 
2. kolo úloha FEI pony družstva/2018 
 
15. Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 14 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
Tříkolová soutěž – 1.kolo: FEI DD/2018, 2.kolo: FEI DJ/2018, 3.kolo: vL/2017 
Rozhodování dle PJS čl. 437 N40 – pěti rozhodčími. 
2. kolo úloha FEI DJ/2018 
 
8. MČR v jízdě na pony do 135cm   
Skoková zkouška ZPA 
2. kolo skokové zkoušky kombinované drezurně skokové soutěže MČR v jízdě na pony do 135cm 
přístupná pro jezdce na  pony  ve věku 8 - 10 let startující maximálně druhým rokem na pony do 
135 cm KVH. Hodnocení na styl čl. 298.1.1. 
Věcné ceny v hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 - 1400 – 1100 – 900)  
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18. Skoková soutěž  ZLPA  
MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 135 cm KVH 
1. kolo dvoukolové mistrovské soutěže - PJS čl.299.2 Mistrovská soutěž je osvobozena od 
startovného. 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1., tab. A - bez rozeskakování. 
 
9. Skoková soutěž  LPA  
MČR ve skákání věkové kategorie 8 – 10 let na pony do 135 cm KVH 
2. kolo tříkolové mistrovské soutěže - PJS čl.299.3.6.2.2 Mistrovská soutěž je osvobozena od 
startovného. 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované na MČR pony 2018, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1., tab. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  400 Kč / Věcné ceny: 2500,-Kč (600 - 550 - 500- 450 - 400) 
 
10. Skoková soutěž  LPA  
MČR ve skákání věkové kategorie 11 – 13 let na pony do 135 cm KVH 
2. kolo tříkolové mistrovské soutěže - PJS čl.299.3 Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované na MČR pony 2018, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1., tab. A  - bez rozeskakování. 
Zápisné:  400 Kč / Věcné ceny: 2500,-Kč (600 - 550 - 500- 450 - 400) 
 
11. Skoková soutěž  LPB 
MČR ve skákání věkové kategorie 11 – 13 let na pony kat.B (136 - 148 cm KVH) 
2. kolo tříkolové mistrovské soutěže - PJS čl.299.3 Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované na MČR pony 2018, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1., tab. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  400 Kč / Věcné ceny: 2500,-Kč (600 - 550 - 500- 450 - 400) 
 
 

Sobota 25.08.2018 
 
12. Skoková soutěž SPB 
Mistrovství ČR ve skákání věkové kategorie 14 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
2. kolo tříkolové soutěže - PJS čl.299.3 Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované na MČR pony 2018, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1., tab. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  400 Kč / Věcné ceny: 2500,-Kč (600 - 550 - 500- 450 - 400) 
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19. Skoková soutěž LPB 
MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 148 cm KVH 
1. kolo dvoukolové mistrovské soutěže - PJS čl.299.2 Mistrovská soutěž je osvobozena od 
startovného. 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1., tab. A - bez rozeskakování. 
 
9. Skoková soutěž  LPA  
MČR ve skákání věkové kategorie 8 – 10 let na pony do 135 cm KVH 
3. kolo tříkolové mistrovské soutěže. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Hodnocení dle PJS čl.299.3.6.2.2 - národní mistrovské soutěže. 
Kategorie jezdců 8 – 10 let: Hodnocení 299.3.6.2.2. – 1. kolo na styl  
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. Ostatní 
soutěžící se umístí podle součtu trestných bodů. V případě stejného součtu trestných bodů na 
dalších místech se soutěžící umístí na stejném místě. 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) 
 
18. Skoková soutěž ZLPA 
MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 135 cm KVH 
2. kolo dvoukolové mistrovské soutěže - PJS čl.299.2 Mistrovská soutěž je osvobozena od 
startovného. 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1., tab. A - bez rozeskakování. 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (3500 - 2000 – 1500) 
 
13. Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 11 – 13 let na pony do 135 cm KVH 
Dvoukolová soutěž - 1. kolo úloha DU-B/2018 a 2. kolo úloha DU-B/2018.  
Rozhodování dle PJS čl. 432 N34 – třemi rozhodčími. 
2. kolo úloha DU-B/2018 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) 
 
16. Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 8 – 10 let na pony do 148 cm KVH 
Dvoukolová soutěž - 1. kolo úloha DU-A/2018 a 2. kolo úloha Z4/ 2016.  
Rozhodování dle PJS čl. 432 N34 – třemi rozhodčími. 
2. kolo úloha Z4/2016. 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) 
 
17. Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 11 – 13 let na pony do kat.B (136 - 148 cm KVH) 
Dvoukolová soutěž - 1. kolo úloha DU-B/2018 a 2. kolo úloha DU-B/2018.  
Rozhodování dle PJS čl. 432 N34 – třemi rozhodčími. 
2. kolo úloha DU-B/2018 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) 
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Neděle 26.08.2018 
 
15. Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 14 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
Tříkolová soutěž – 1.kolo: FEI DD/2018, 2.kolo: FEI DJ/2018, 3.kolo: vL/2017 
Rozhodování dle PJS čl. 437 N40 – pěti rozhodčími. 
3. kolo úloha vL/2017 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) 
 
14. Mistrovství ČR v drezuře v kategorii MASTER věková kategorie 11-16 let na pony do 148 cm 
KVH 
Tříkolová soutěž – 1.kolo: FEI pony úvodní/2018, 2.kolo: FEI pony družstva/2018, 3.kolo: FEI Pony 
Freestyle/2017 
Rozhodování dle PJS čl. 437 N40 – pěti rozhodčími. 
3. kolo úloha FEI Pony Freestyle/2017 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) 
 
19. Skoková soutěž LPB 
MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 148 cm KVH 
2. kolo dvoukolové mistrovské soutěže. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Hodnocení dle PJS čl. 299.2. - národní mistrovské soutěže. 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. Ostatní soutěžící se umístí podle 
součtu trestných bodů. V případě stejného součtu trestných bodů na dalších místech se soutěžící 
umístí na stejném místě. 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (3500 - 2000 – 1500) 
 
10. Skoková soutěž  SPA  
MČR ve skákání věkové kategorie 11 – 13 let na pony do 135 cm KVH 
3. kolo tříkolové mistrovské soutěže. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Hodnocení dle PJS čl. čl. 299.3 - národní mistrovské soutěže. 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. Ostatní soutěžící se umístí podle 
součtu trestných bodů. V případě stejného součtu trestných bodů na dalších místech se soutěžící 
umístí na stejném místě. 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) 
 
11. Skoková soutěž  SPB 
MČR ve skákání věkové kategorie 11 – 13 let na pony kat.B (136 - 148 cm KVH) 
3. kolo tříkolové mistrovské soutěže. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Hodnocení dle PJS čl. čl. 299.3 - národní mistrovské soutěže. 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. Ostatní soutěžící se umístí podle 
součtu trestných bodů. V případě stejného součtu trestných bodů na dalších místech se soutěžící 
umístí na stejném místě. 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) 
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12. Skoková soutěž STPB 
Mistrovství ČR ve skákání věkové kategorie 14 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
3. kolo tříkolové soutěže. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Hodnocení dle PJS čl. 299.3. - národní mistrovské soutěže. 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. Ostatní soutěžící se umístí podle 
součtu trestných bodů. V případě stejného součtu trestných bodů na dalších místech se soutěžící 
umístí na stejném místě. 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) 
 
20. Mistrovství ČR v drezuře v kategorii DRUŽSTVA 
Dvoukolová soutěž družstev sestavených z dvojic účastnících se soutěží jednotlivců. 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (3500 - 2000 – 1500) 
Ceny 
Ve všech soutěžích budou umístění jezdci dekorováni floty dle PJS. 
V mistrovských soutěžích obdrží umístění na 1. - 3. místě medaile, poháry a vítězové deky pro 
koně a titul Mistr ČR. 
Ceny – mistrovské soutěže, věnované pořadatelem: 
Věcné ceny v hodnotě 7000,-Kč v každé mistrovské soutěži jednotlivců pro prvních pět umístěných 
(2.000Kč, 1.600Kč, 1.400Kč, 1 100Kč, 900Kč) 

Ceny – mistrovské soutěže, věnované Českou jezdeckou federací: 

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo 

Jízda na pony 2.500,- 1.500,- 1.000,- 

skoky 8-10 let 2.500,- 1.500,- 1.000,- 

skoky 11-13 let na pony do 135cm 2.500,- 1.500,- 1.000,- 

skoky 11-13 let na pony B 2.500,- 1.500,- 1.000,- 

skoky 14-16 let 2.500,- 1.500,- 1.000,- 

Družstva - skoky pony do 135cm 5.000,- 3.000,- 2.000,- 

Družstva - skoky pony do 148cm 5.000,- 3.000,- 2.000,- 

drezura 8-10 let 2.500,- 1.500,- 1.000,- 

drezura 11-13 let na pony do 135cm 2.500,- 1.500,- 1.000,- 

drezura 11-13 let na pony B 2.500,- 1.500,- 1.000,- 

drezura 14-16 let 2.500,- 1.500,- 1.000,- 

drezura Masters  2.500,- 1.500,- 1.000,- 

Družstva - drezura 5.000,- 3.000,- 2.000,- 

 
 

6. Podmínky účasti a kvalifikace 
Podmínky účasti a kvalifikace na Mistrovství ČR v pony ve skocích a drezuře jsou dány STP pro rok 2018 
a Pravidly jezdeckého sportu. Každý pony se může v rámci jedné disciplíny prezentovat pouze s jedním 
jezdcem v rámci mistrovské soutěže. 
Podmínky účasti a kvalifikace na Finále Stylového poháru pony jsou dány pravidly Stylového poháru 
pony pro rok 2018 a Pravidly jezdeckého sportu.  
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7. Technické ustanovení 

Předpisy 

Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 

Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 

Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126. 

Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128. 

Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 

Sázky nejsou povoleny. 

 

Veterinární předpisy 

Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí 

obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2018.  

Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka - pořadatele a to včetně vyložení koní 

do příchodu veterinárního lékaře.  

Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 

 

Odpovědnost pořadatele 

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich 

poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle 

VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.  

Veškeré náklady spojené s účastí na závody hradí vysílací složka / přihlašovatel.  

 
Informace pro majitele psů 

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců 

v kolbišti a opracovišti! 
 

8. Ustájení 
 Ustájení je zahrnuto ve vstupním poplatku. 2.300,-/kůň 
 Od úterý 21. 8. 2018 - do 26. 8. 2017 v ceně je zahrnuto seno a stelivo (piliny/sláma). 
 Každý další den: 300,- Kč  
      Dostlání pilinami: 250,-Kč/balík 
 
9. Ubytování elektrická přípojka 
      Možnost ubytování přímo v areálu v Penzionu Jezerná nebo v Penzionu U Švarců. 

Více info. na www.pension-jezerna.cz, email: info@kone-zduchovice.cz, tel.: 604 220 575 

 
Elektrické připojení karavanu/kamionu  – 1000 Kč/od ÚT do NE/akce 
Stan - 50 Kč/den 

 
Rozpis zpracoval: 3.7.2018 Nikola Odstrčilová  Rozpis schválil VV ČJF: dne 30.07.2017 

    Aktualizováno 6. 8. 2018 
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