
Reprezentace - vytrvalost 2014 

.......................................................................................... 

Kvalifikační podmínky pro Světové jezdecké hry Francie - Caen 2014:  

Jezdecká dvojice musí úspěšně absolvovat kvalifikační závod v délce minimálně 160 

km rychlostí vyšší než 15 km/hod.  

Termín splnění: od 1.4.2013 do 6.6.2014 

 

Kvalifikační podmínky pro Mistrovství Evropy juniorů a mladých jezdců Itálie - 

Pratoni del Vivaro 2014: 

Jezdecká dvojice musí úspěšně absolvovat kvalifikační závod v délce minimálně 120 

km rychlostí vyšší než 15 km/hod.  

Termín splnění: od 1.3.2013 do 10.5.2014 

(pro elitní jezdce platí jiné podmínky) 

........................................................................................................................ 

Kritéria reprezentace 

1: Dobrý zdravotní stav jezdce i koně. 

2: Úspěšné absolvování testů výkonnosti koně před závěrečným výběrem do                           

reprezentace. 

3: Spolupráce při provádění antidopingových testů v průběhu přípravy a závodu. 

4: Komunikace a spolupráce.  

5: Čistota koně, jezdce a ústroje. 

6: Přihlášení se do programu ''Reprezentace''  

........................................................................................................................ 

Reprezentace kategorie A 

Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světové jezdecké hry. 

Úspěšné splnění bodů: 1,2,3,4,5,6. 

........................................................................................................................ 

                                  



Reprezentace kategorie B 

Mistrovství světa mladých koní. 

Úspěšné splnění bodů: 1,3,5,6. 

........................................................................................................................ 

Reprezentace kategorie C 

Všechny ostatní mezinárodní závody, na které jezdeckou dvojici přihlašuje ČJF. 

Úspěšné splnění bodů: 1,5. 

........................................................................................................................ 

Každý jezdec, který bude uvažovat o účasti na 4* šampionátech, se musí do 

31.1.2014 přihlásit do programu ''Reprezentace'' na email jirsa@vytrvalost.com. S 

přihlášenými jezdci a koňmi se bude od té chvíle počítat jako s adepty na účast na 

šampionátech. Antidopingové testování se řídí platnými Veterinárními pravidly. Toto 

testování bude v případě negativního nálezu bezplatné.     

  

Průběžný reprezentační žebříček jezdeckých dvojic pro SJH a MEJ 2014 bude 

řazen podle dosažené rychlosti v kvalifikační soutěži. 

Konečný výběr do reprezentace bude proveden podle rychlosti v kvalifikační soutěži, 

úspěšnosti daného koně v dalších soutěžích a to u minimálně 3 posledních závodů, 

zdravotního stavu jezdce a koně a výsledku testu výkonnosti. Reprezentant kategorie 

A a B musí doložit svou zdravotní způsobilost pro jezdecký sport nejpozději do 

1.5.2014. 

 

Podmínky, metodika, místo a datum testování bude stanoveno později. 

..................................................................................................................................................... 

Výňatek z pravidel vytrvalostního ježdění - Kvalifikační podmínky  pro šampionáty 4*: 

  

Junioři - koně: 

Koně musejí mít úspěšně dokončené nejméně 2 soutěže CEI 2* nebo vyšší 

Z těchto dvou soutěží CEI musí být nejméně jedna s minimální rychlostí 14 km/h a stejné 

nebo vyšší délky a časového rámce jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být 

absolvována v období 24 měsíců před datem nominačních přihlášek pro mistrovství a/nebo 

60 dní před soutěží (podle toho, které datum nastane dříve). Tuto soutěž musí kůň 

jirsa@vytrvalost.com


absolvovat ve dvojici s nominovaným jezdcem, pokud jezdec není Elitním J/YR vytrvalostním 

jezdcem. V takovém případě může být kůň obsazen jakýmkoliv Elitním J/YR jezdcem. 

  

Junioři - jezdci: 

Jezdci musí mít úspěšně dokončené nejméně 3 soutěže CEI 2* nebo vyšší 

Z těchto tří soutěží CEI musí být jedna s minimální rychlostí 14 km/h a tou samou nebo větší 

délkou a časovém rámci jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být absolvována v období 

24 měsíců před datem nominačních přihlášek pro mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží 

(podle toho, které datum nastane dříve) a musí být absolvována jako dvojice s nominovaným 

koněm, pokud jezdec nemá titul Elitní J/YR vytrvalostní jezdec. 

  

Senioři - koně: 

Koně musejí mít úspěšně dokončené nejméně 3 soutěže CEI 2* nebo vyšší. 

Z těchto tří soutěží CEI musí být nejméně jedna s minimální rychlostí 14 km/h a 

stejné nebo vyšší délky a časového rámce jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být 

absolvována v období 24 měsíců před datem nominačních přihlášek pro mistrovství a/nebo 

60 dní před soutěží (podle toho, které datum nastane dříve). ). Tuto soutěž musí kůň 

absolvovat ve dvojici s nominovaným jezdcem, pokud jezdec není Elitním Seniorským 

vytrvalostním jezdcem. V takovém případě může být kůň obsazen jakýmkoliv jezdcem. 

  

Senioři - jezdci: 

Jezdci musí mít úspěšně dokončených nejméně 5 soutěží CEI 2* nebo vyšších 

Z těchto 5 soutěží CEI musí být jedna s minimální rychlostí 14 km/h a stejné nebo vyšší 

délky a časového rámce jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být absolvována v období 

24 měsíců před datem nominačních přihlášek pro mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží 

(podle toho, které datum nastane dříve) a musí být absolvována jako dvojice s nominovaným 

koněm, pokud jezdec nemá titul Elitní Seniorský vytrvalostní jezdec.  

 


