
Pravidla Champions Tour 
 

Šampion juniorů  
je celoročně vyhodnocovaná soutěž zaměřená na podporu dětských a juniorských nadějí českého 
jezdectví. Seriál je přístupný jezdcům do 18 let v daném roce s platnou licencí ČJF.  
V každém ze závodů určí pořadatel v rozpise soutěž s obtížností L*, v průběhu sezóny se může 
obtížnost zvýšit podle potřeb a výkonnosti jezdců a koní.  
Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích se ze soutěže vyberou pouze účastníci, kteří splňují 
podmínky účasti v šampionátu a dvojice získá body v závislosti na počtu dokončivších dvojic, kdy vítěz 
získává tolik bodů, kolik danou soutěž dokončí účastníků šampionátu a další umístění vždy obdrží o 
bod méně. Tabulka bude po každém závodu doplněna a umístěna na webu. 
Do finále jdou účastníci s bodovým ziskem z kvalifikačních kol + body z dvou kvalifikačních kol během 
finále se násobí dvěma. Do samotného finále postupuje deset jezdců s nejvyšším bodovým ziskem. 
 

Šampion U25 
je celoročně vyhodnocovaná soutěž zaměřená na podporu jezdců věkové kategorie do 25 let v 
daném roce s platnou licencí ČJF.  
V každém ze závodů určí pořadatel v rozpise soutěž s obtížností S**, v průběhu sezóny se může 
obtížnost zvýšit podle potřeb a výkonnosti jezdců a koní.  
Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích se ze soutěže vyberou pouze účastníci, kteří splňují 
podmínky účasti v šampionátu a dvojice získá body v závislosti na počtu dokončivších dvojic, kdy vítěz 
získává tolik bodů, kolik danou soutěž dokončí účastníků šampionátu a další umístění vždy obdrží o 
bod méně. Tabulka bude po každém závodu doplněna a umístěna na webu. 
Do finále jdou účastníci s bodovým ziskem z kvalifikačních kol + body z dvou kvalifikačních kol během 
finále se násobí dvěma. Do samotného finále postupuje deset jezdců s nejvyšším bodovým ziskem. 
 

Šampion jezdců 40+  
je celoročně vyhodnocovaná soutěž pro jezdce věkové kategorie nad 40 let s platnou licencí ČJF. 
Taková soutěž je na českých kolbištích ojedinělá. 
V každém ze závodů určí pořadatel v rozpise kvalifikační soutěž s obtížností L*, v průběhu sezóny se 
může obtížnost zvýšit podle potřeb a výkonnosti jezdců a koní.  
Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích se ze soutěže vyberou pouze účastníci, kteří splňují 
podmínky účasti v šampionátu a dvojice získá body v závislosti na počtu dokončivších dvojic, kdy vítěz 
získává tolik bodů, kolik danou soutěž dokončí účastníků šampionátu a další umístění vždy obdrží o 
bod méně. Tabulka bude po každém závodu doplněna a umístěna na webu. 
Do finále jdou účastníci s bodovým ziskem z kvalifikačních kol s tím, že body z finále se násobí dvěma. 
 

Nejvyšší túra Top Ten Cup  
je celoročně vyhodnocovaná soutěž pro všechny jezdce s platnou licencí ČJF. 
V každém ze závodů určí pořadatel v rozpise kvalifikační soutěž s obtížností ST*, v průběhu sezóny se 
může obtížnost zvýšit podle potřeb a výkonnosti jezdců a koní.  
Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích se ze soutěže vyberou pouze účastníci, kteří splňují 
podmínky účasti v šampionátu a dvojice získá body v závislosti na počtu dokončivších dvojic, kdy vítěz 
získává tolik bodů, kolik danou soutěž dokončí účastníků šampionátu a další umístění vždy obdrží o 
bod méně. Tabulka bude po každém závodu doplněna a umístěna na webu. 
Do finále jdou účastníci s bodovým ziskem z kvalifikačních kol + body z dvou kvalifikačních kol během 
finále se násobí dvěma. Do samotného finále postupuje deset jezdců s nejvyšším bodovým ziskem. 
 


