
 

 

Návrh  STP 2011 
 

ČJF PONY 2011 
 

Za potvrzení správnosti kvalifikací ve všech pony disciplínách a odeslání podepsané 
přihlášky pořadateli odpovídá předseda nebo sekretář oblasti. 
 
 

 
Mistrovství ČR 

 
SKOKY – PONY 

 
Kvalifikace je možné plnit od prvního dne po skončení MČR 2010 do uzávěrky přihlášek 
na MČR 2011. 
 
· Zahajovací soutěž – kategorie jezdců 8-12 let soutěž ZLPA, kategorie jezdců 13–16 let soutěž 
LPB. Soutěž na limitovaný čas, hodnocena dle čl.298.2.1. 
 
· Mistrovská soutěž – Tříkolové soutěže, třetí kolo s jedním rozeskakováním na medailových 
místech, hodnocení dle čl. 299 – národní mistrovské soutěže. 
 
Kategorie jezdců 8 – 12 let: 

a) pony - do 135 cm KVH  1.kolo parkur „LPA“ 
   2.kolo parkur „LPA“ 

3.kolo parkur „SPA“ 
 

b) pony kategorie „B“   1.kolo parkur „LPB“ 
(136 – 148 cm KVH)   2.kolo parkur „LPB“ 
     3.kolo parkur „SPB“ 

 
Kategorie jezdců 13 – 16 let: 

pony do 148 cm KVH   1.kolo parkur „SPB“ 
2.kolo parkur „SPB“ 
3.kolo parkur „STPB“ 
 
 

 
Kvalifikační podmínky:   
Kat. jezdců 8 – 12 let - absolvování minimálně 2 parkurů stupně obtížnosti 2. a 3.  kola 
mistrovství ( tj. 1 x LP + 1 x SP ) s celkovým součtem maximálně 8 tr. bodů. 
Kat. jezdců 13 – 16 let - absolvování minimálně 2 parkurů stupně obtížnosti 2. a 3. kola 
mistrovství (tj. 1 x SP + 1 x STP ) s celkovým součtem maximálně 8 tr. bodů. 
 
Do kvalifikace je možno započítat výsledky z klasických pony soutěží na otevřených kolbištích i v 
halách, na domácích kolbištích i v zahraničí. 
 
 
 



 

 

 
DREZURA – PONY 

 
Kvalifikace je možné plnit od prvního dne po skončení MČR 2010 do uzávěrky přihlášek 
na MČR 2011. 
 
Mistrovská soutěž 
- 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 – 12 let jsou čtené a pro kategorii jezdců 13 – 16 let se úlohy jezdí 
zpaměti. 
 
Kategorie jezdců 8 – 12 let 
 

a) pony do 135 cm KVH   1. kolo drez. úloha „P4“ 
2. kolo drez. úloha „P5“ 
 

b) pony kategorie „B“   1. kolo drez. úloha „P4“ 
2. kolo drez. úloha „P5“ 
 

Kategorie jezdců 13 – 16 let 
 
pony do 148 cm KVH   1. kolo drez. úloha FEI DD 2009 

2. kolo drez. úloha FEI DJ 2009 
 
 

Kvalifikační podmínky: dosažení minimálně 55 % ve dvou úlohách stupně obtížnosti minimálně 
požadované pro 1. kolo mistrovství pro dvojici v roce 2010.  
Jako kvalifikace se uznávají také úlohy absolvované v soutěžích s velkými koňmi ( pro úlohy P4, 
P5 jsou to úlohy Z1, Z2, Z3, a vyšší; pro kat. jezdců 13-16 let je to min. 1 x úloha DD, a 1 x úloha 
DJ, L4 a vyšší ). 
 
Zahajovací soutěž se nekoná - prostor soutěžního obdelníku bude pro trénink soutěžícím 
otevřen v pátek 19. 8. 2011 od 17.00 do 19.45 hod. s malými pauzami na úpravu. 
 
 
 
 

VŠESTRANNOST – pony 
 

Kvalifikace je možné plnit od prvního dne po skončení MČR 2010 do uzávěrky přihlášek 
na MČR 2011. 
 
Dvě věkové kategorie: 
 
10 – 12 let:  PONY P obtížnost ZL 

Drezura: drezurní úloha pro všestrannost C N 2 / 09 (obdélník 20 x 60 m) 
Terénní zkouška: úsek D: 1200-1700 m, 350 - 400 m./min., max. 15 skoků,  
výška do 70 cm 
Skoková zkouška:  70 cm ( dle parametrů ZLPA ) 



 

 

 
 
13 – 16 let:   PONY ZK obtížnost L 

Drezura: drezurní úloha pro všestrannost C N 2 (obdélník 20 x 60 m) 
Terénní zkouška: úsek D: 1200-1800m, 380 - 450 m./min., max.15 skoků,  
výška do 80cm 
Skoková zkouška: 80 cm ( dle parametrů ZLPB ) 

 
 

Kvalifikační podmínky: dokončení minimálně jedné soutěže všestrannosti o obtížnosti 
odpovídající mistrovské soutěži v dané kategorii nebo vyšší pro dvojici od mistrovství MČR 2010 
do termínu přihlášek na MČR 2011. 
 
 
 
Na MČR pony ve skocích a drezuře smí jezdec startovat v zahajovacích soutěžích a prvních 
kolech mistrovských soutěží maximálně se třemi koňmi, v jedné disciplíně však maximálně se 
dvěma koňmi. V dalších kolech mistrovské soutěže smí startovat pouze s jedním koněm, jehož 
jméno nahlásí po ukončení 1. kola soutěže. 
Jezdec může startovat ve výškové kategorii A i B současně na jednom mistrovství ve skocích i 
drezuře.  
Na MČR ve všestrannosti smí jezdec startovat na 2 koních a po kontrole před poslední zkouškou 
musí určit jednoho koně, se kterým bude pokračovat v mistrovské soutěži.(čl.505.4.1.) 
Kvalifikace pro M ČR pony končí před uzávěrkou přihlášek na M ČR pony. Účastníky pro 
jednotlivé soutěže schvaluje příslušná oblast, jejíž sekretář písemně potvrzuje i splněni 
kvalifikace s uvedením data a místa konání soutěží, kde byla splněna. 
V případě plnění kvalifikace při zahraničních startech je nutno zasílat oficiální výsledkové listiny 
na sekretariát ČJF, který kvalifikaci potvrdí. 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalifikace na ME 2011 
 
 
 
SKOKY 
 
- absolvování minimálně 2 klasických soutěží s minimální výškou 120 cm s celkovým součtem 
max. 16 trestných bodů na závodech v ČR nebo v zahraničí a 
- dokončení minimálně jedné klasické soutěže jednotlivců na zahraničních případně 
mezinárodních závodech s výškou minimálně 120 cm s celkovým výsledkem max.12 trestných 
bodů 
 
 
 
 



 

 

 
DREZURA 
 
- absolvování minimálně 2 soutěží stupně L 4 a vyšší s výsledkem minimálně 60% na závodech 
v ČR  
a 
- dokončení minimálně jedné soutěže jednotlivců na zahraničních případně mezinárodních 
závodech s výsledkem min. 55% 
 
 
 
 
VŠESTRANNOST 
 
 -  dosažení minimálně 2 kvalifikačních výsledků 
 
-  dokončení min. 1 soutěže st. "TP" (obtížnost L velcí koně)  na závodech v ČR v roce 2011 v 
kvalifikačních limitech  (1 kvalifikační výsledek je platný i z roku 2010) 
a 
 -  dokončení min. 1 soutěže jednotlivců v zahraničí odpovídající TP (obtížnosti L velcí koně)  v 
kvalifikačních limitech. Kvalifikační výsledek musí být splněn v roce 2011   
 
V obou kvalifikačních soutěžích je nutno dosáhnout: 

- v drezuře max. 65 tr. bodů 
- v terénní zkoušce na překážkách max.20 tr.b., s  max. časem  2 min. po stanoveném 
limitu.      

      - v parkuru max. 12 tr. bodů na překážkách 
 


