
„STYL ŠAMPIONÁT 2012“ 
 

pořadatel :                        JK Mělník a JK Heroutice ve spolupráci s Českou jezdeckou federací 
   
kvalifika ční kola:  viz níže 
 
finále pony:  termín konání: 16. - 19. srpna 2012 – MČR Pony 
   místo konání: Zduchovice 
     
finále velcí koně : termín konání: 28. - 30. září 2012 
   místo konání: Hořovice 
 
p r a v i d l a: 
 
Styl šampionátu 2012 se mohou zúčastnit pouze jezdci a koně registrovaní v ČJF. Stejná dvojice nemůže 
startovat ve více kategoriích Styl šampionátu 2012, avšak tentýž jezdec může startovat s různými koňmi 
ve více kategoriích. Kvalifikační závody budou vždy jednodenní, jedna dvojice v dané věkové ( u pony i 
výškové) kategorii může absolvovat vždy dvě soutěže podle níže uvedeného rozpisu. Ve finále každé z 
kategorií může jezdec startovat se třemi kvalifikovanými koňmi dle vlastního výběru. Soutěže jsou vždy 
hodnoceny dle čl 298.1.1 Skokových pravidel. 

 
1. Styl šampionát 2012 je vypsán v pěti kategoriích pro jezdce na pony a velkých koních: 

2.1. Jezdci 8 – 12 let na pony – pony handicap S + A  obtížnost kvalifikací ZP a ZLP 
2.2. Jezdci 8 – 12 let na pony B        ZP a ZLP 
2.3. Jezdci 13 – 16 let na pony do 148 cm      ZLP a LP 
2.4. Děti 12 – 14 let na velkých koních       ZM a Z 
2.5. Junioři 14 – 18 let na velkých koních      Z a ZL 

 
2. Styl šampionát 2012 - Pony 

2.1. soutěž určená pro jezdce 8 – 16 let a pony všech výškových kategorií startující v soutěžích ZP 
– LP dle výše uvedeného klíče obtížností,  

2.2. kvalifikační kola probíhají v rámci samostatných soutěží na styl dle čl. 298.1.1. (pokud nebude 
na startu víc než 5 startujících,může být kategorie 2.1. a 2.2. sloučena do pony handicapu) 
Jezdci jsou hodnoceni jedním zahraničním rozhodčím a jedním českým rozhodčím 

2.3. finále je jednokolové na vyšším stupni obtížnosti kvalifikačních kol tj. (ZLP pro kat. 2.1. a 2.2. 
a LP pro kat. 2.3.) 

2.4. vítěz finále a umístění na 2. a 3. místě ve všech kategoriích získají finanční a věcné ceny 
v hodnotě min. 30.000,- Kč.  

 
 

3. Styl šampionát 2012 – Velcí koně 
3.1. soutěž určená pro jezdce 12 – 18 let na velkých koních v kategoriích děti a junioři startující 

v soutěžích ZM – ZL dle výše uvedeného klíče obtížností 
3.2. kvalifikační kola probíhají v rámci samostatných soutěží na styl dle čl. 298.1.1. Jezdci jsou 

hodnoceni jedním zahraničním rozhodčím a jedním českým rozhodčím 
3.3. finále je jednokolové na vyšším stupni obtížnosti kvalifikačních kol tj. (Z pro kat. 2.4. a ZL pro 

kat. 2.5.) 
3.4. vítěz finále a umístění na 2. a 3. místě v obou kategoriích získají finanční a věcné ceny 

v hodnotě min. 30.000,- Kč. 
 
4. start ve finále – kvalifikace 

4.1. kvalifikaci plní dvojice pouze při soutěžích na vybraných závodech (viz níže) 
4.2. pro účast ve finále musí dvojice jezdec - kůň získat minimálně 4 kvalifikační výsledky 

(známky) z celkového počtu 22 možných známek (z 11 závodů),  
4.3. ve finále může jezdec startovat se třemi (kvalifikovanými) koňmi dle vlastního výběru  v každé 

kategorii a získá zde poslední pátý výsledek (pátou známku) 



4.4. O vítězi Styl šampionátu 2012 rozhodne součet čtyř nejlepších kvalifikačních výsledků + 
výsledek finálového kola,v případě rovnosti rozhodne lepší výsledek finálového kola. 

 
Kvalifika ční kola - STYL ŠAMPIONÁT 2012 
 
 

1. 14. 4. 2012 Mělník 
2. 15. 4. 2012 Brno – Panská Lícha 
3. 2. 6. 2012 Nebanice 
4. 3. 6. 2012 Opřetice 
5. 30. 6. 2012 Bohuslavice 
6. 1. 7. 2012 Opřetice 
7. 5. 7. 2012 Heroutice 
8. 6. 7. 2012 Mikulov 
9. 16. 7. 2012 Děpoltovice 
10. 17. 7. 2012 Mělník 
11. 18. 7. 2012 Chotěbuz 

 
 
FINÁLE: 
 
16. - 19. 8. 2012 Mistrovství ČR pony skoky a drezura Zduchovice 
28. – 30. 9. 2012 Finále SPČP Hořovice 
 
 
 
Schváleno 13. 3. 2012 
V. Drbal, manažer skokové komise ČJF          J. Perníčková, manažerka pony komise ČJF 


