
Důležité informace z všeobecných a skokových pravidel 
 
 
1. stupeň: Hobby soutěže  
 

1. Pro tyto soutěže a závody platí všechna ustanovení Pravidel jezdeckého sportu (dále 
jen PJS) a Veterinárních pravidel s následujícími odlišnostmi:  

 minimální obtížnost, nebo minimální výška či šířka překážek není stanovena;  

 neplatí ustanovení o omezení startů dle přílohy SV 7 Všeobecných pravidel;  

 neplatí ustanovení o výši, počtu a rozdělení cen dle Všeobecných pravidel (floty 
vždy);  

 neplatí ustanovení o min. počtu soutěžících v jednotlivých soutěžích dle 
Všeobecných pravidel;  

 maximální obtížnost soutěží nesmí nikdy přesáhnout stupeň obtížnosti ZL 
dané disciplíny (skoky „ZL-výška překážek do 110 cm“, obdobná obtížnost u 
ostatních disciplín, a u drezúry max.do obtížnosti st. „L“ včetně);  

 jezdci musí být vždy členy ČJF (hlavním důvodem je pojištění jezdců), ale 
nemusí být nositeli jezdecké licence;  

 koně nemusí mít vydanou platnou licenční známku;  

 funkcionářům závodů není jejich výkon funkce započítáván do požadované 
praxe, určené pro vzdělávání;  

 náhrady těmto funkcionářům nemusí být dle PJS (jejich výše může být 
stanovena vzájemnou dohodou mezi funkcionářem a pořadatelem);  

 je zde povolena kumulace funkcí (viz. bod 2);  

 tyto soutěže, i když je vyhodnocováno pořadí jezdců a mohou být i udíleny 
ceny (floty vždy), nemohou být nikdy a za žádných okolností považovány za 
kvalifikační soutěže, a neslouží k vyhodnocování kariéry koní.  

 
 
2. Hobby soutěže se mohou konat:  
 
a) v rámci zcela samostatných hobby závodů složených pouze z hobby soutěží jako 
samostatné sportovní akce ČJF  

 postroj koní (vybavení kočárů) vždy podle PJS;  

 ústroj jezdců může být podle PJS pro soutěže dané disciplíny, nebo běžný čistý 
a nepoškozený tréninkový úbor. Jezdecká obuv vždy dle PJS. Tříbodová 
ochranná přilba je povinná pro všechny účastníky kdykoliv sedí na 
koni a použití ochranné vesty v souladu s PJS.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Funkcionáři: hlavní rozhodčí  kvalifikace min. rozhodčí dané 
disciplíny  

rozhodčí  (nebo činovník) s kvalifikací min. 
cvičitel nebo trenér  

stavitel parkuru  dle soutěží PJS (možná pouze v tomto 
případě kumulace funkce s HR)  

dozor na opracovišti  musí být vždy zajištěn s nejméně 
kvalifikací instruktor  

technický delegát  není povinný, možná kumulace 
funkce s HR  

výpočetní technika  není povinná, možná libovolná 
kumulace funkce  

hlasatel  není povinný, možná libovolná 
kumulace funkce  

zdravotní služba  povinná vždy, dle VP a pravidel dané 
disciplíny  

veterinární služba  povinná vždy dle PJS  
 

 
 
 
 
ČLÁNEK 256: ÚBOR A POZDRAV 
  
1. Úbor  
1.1. Sportovci jsou povinni nosit před diváky korektní úbor. Musí být oblečeni v 
souladu s nařízeními Článku 256 těchto pravidel a Článku 135 Všeobecných pravidel, 
když soutěží a v průběhu rozdílení cen.  

1.2. Při prohlídce parkuru musí mít Sportovec čistý a upravený úbor. V každém 
případě musí mít Sportovec jezdecké boty, bílé nebo světlé jezdecké kalhoty, košili s 
krátkým nebo dlouhým rukávem a bílou vázanku. Košile musí mít bílý límeček; košile 
s dlouhým rukávem musí mít bílé manžety.  
 
NÚ: Povolená je i košile se stojáčkem.  
 
1.3. Při špatném počasí může sbor rozhodčích povolit jezdcům dlouhý kabát nebo 
nepromokavý plášť. Sbor rozhodčích může povolit jezdcům jezdit bez saka.  
 
NÚ: Na národních závodech mohou Sportovci s dodržením předepsané ústroje použít 
bezpečnostní vestu. Má-li košile dlouhé rukávy, nesmí být vyhrnuté.  
 
1.4. Všichni Sportovci musí mít povinně, po celou dobu jízdy na koni, upevněnou 
ochrannou tříbodovou přilbu, a to kdykoliv a kdekoliv se pohybují v areálu. Pokud se 
Sportovec rozhodne helmu sundat, ať už to pravidla umožňují, či nikoliv, činí tak na 
svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Sportovec, kterému helma spadne, nebo se 
rozepne během parkuru, si ji musí znovu nasadit nebo zapnout. V tomto případě není 
Sportovci počítána žádná penalizace za úpravu nebo nasazení helmy, ale čas se 
nezastavuje. Sportovec, který se pokusí skočit, skočí, nebo projede cílovou čáru bez 
řádně zapnuté helmy, bude vyloučený. Sportovci-senioři mohou helmu sundat pouze 
při dekorování nebo při státní hymně nebo jiném ceremoniálu.  



 
NÚ: Povinná je bezpečnostní vesta (ne pouze páteřní chránič) pro 
všechny Sportovce, do konce kalendářního roku, v kterém dovrší 16 let a 
mladší, kdykoliv sedí na koni. Povinné korektní jezdecké oblečení 
(pracovní) včetně tříbodové přilby a bot dle PJS platí i pro všechny osoby 
v sedle vždy, v celém areálu závodů.  
 
2. Pozdrav  

2.1. Ve všech soutěžích, které se konají na kolbišti pod pravomocí Sboru rozhodčích, 
musí každý soutěžící pozdravit Prezidenta Sboru rozhodčích, jako projev zdvořilosti, 
nedá-li však Prezident Sboru rozhodčích jiné instrukce. Sbor rozhodčích může 
odepřít start soutěžícímu, který nepozdravil. Sbor rozhodčích může také soutěžícího 
pokutovat (240.2.7.).  
 
2.2. Sportovec musí zdravit při slavnostním nástupu, čestném kole, při ohlášení na 
udílení cen a při státních hymnách.  

2.3. Sbor rozhodčích může ve zvláštních případech rozhodnout, že pozdrav není 
nutný.  

2.4. Sportovci nemusí při pozdravu smekat. Zvednutí bičíku nebo úklon hlavy je 
považován jako dostatečný pozdrav.  
 
NÚ: Za jezdecké boty se považují i návleky a kotníčkové boty černé nebo 
hnědé barvy.  
 
 
 
ČLÁNEK 257: POSTROJ  
 
1. Na kolbišti  
 

1.1. Oční klapky jsou zakázány  

 

1.2. Povoleny jsou jen martingaly s volnými kroužky. Pevné martingaly jsou povoleny 
pouze v soutěžích pro koně určených pro děti.  
 
NÚ: Pevný martingal není na národní závody povolený. Bezudidlová uzdečka není 
povolená (mimo hackamore).  
 
1.3. Všechna udidla jsou povolena, avšak Sbor rozhodčích může, na základě 
veterinárního posudku, zakázat použití některého udidla, které by mohlo ublížit koni. 
Otěže musí být zapnuty na udidlo nebo přímo na uzdění. Fuga a hackamore jsou 
povoleny.  
 
1.4. Kůže „Beránčí kůže“, nebo podobný materiál může být použit na každé straně 
(lícnici) uzdění za podmínky, že nepřekročí 3 cm šířky měřeno od hlavy koně.  

1.5. Upevnění jazyka (tongue-strap) není dovoleno.  

1.6. Použití průvlečných otěží (draw reins) a další pomocné otěže jsou na kolbišti 
zakázány, mimo dekorování a slavnostního nástupu nebo čestného kola.  



2. Kdekoliv na závodišti pod kontrolou Organizačního výboru:  

 
2.1. V zájmu bezpečnosti musí třmeny a třmenové řemeny (to se týká také 
bezpečnostních třmenů) viset volně s kostry sedla a vně postranice. Sportovec nesmí 
ani přímo, ani nepřímo, upevňovat jakoukoliv část svého těla k postroji.  
 
2.2. Jezdcům je povoleno používat drezurní bič max. délky 120 cm pouze při drezurní 
práci na koni, ale přísně je zakázáno používat nebo nosit bič, který je zatížen na konci, 
a to kdykoli. Dále je zakázáno nosit nebo používat bič delší než 75 cm na kolbišti nebo 
na opracovišti a to kdykoli Sportovec přechází přes bariéry na zemi nebo skáče přes 
jakékoli překážky. Nesmí rovněž nosit nic, co by bič nahrazovalo. Nedodržení 
ustanovení tohoto odstavce má za následek vyloučení.  
 
2.2.1. Nadměrné použití biče:  

 bič nesmí být použit jako projev Sportovcovy nálady, takové použití je 
považováno vždy za nadměrné;  

 bič nesmí být použit po vyloučení nebo po skočení poslední překážky parkuru;  

 bič nesmí být nikdy použit přes ruku (bič v pravé ruce použitý na levý bok;  

 použití biče na koňskou hlavu je vždy považována za nadměrné použití;  

 kůň by neměl být nikdy uhozen víc než třikrát po žádném incidentu, jestli 
dojde ke zranění koně, je to též považováno za nadměrné použití biče.  

 
Soutěžící, který nadměrně použije bič, bude diskvalifikován podle rozhodnutí Sboru 
rozhodčích.  
 
2.3. Celková maximální váha veškerého vybavení na přední nebo zadní noze koně 
(jednoduchá, nebo vícenásobná kamaše, kroužek, zvony apod. je 500 g, bez podkov - 
váženo v reálném stavu), nedodržení tohoto odstavce je důvodem pro diskvalifikaci.  
 
NÚ: Nedodržení ustanovení tohoto článku má za následek vyloučení. Ostruha může 
být z libovolného materiálu, dřík ostruhy musí směřovat přímo vzad, vodorovně nebo 
šikmo dolů ze středu ostruhy. Jsou-li použita kolečka, musí se volně otáčet.  
 
1.4. Kůže „Beránčí kůže“, nebo podobný materiál může být použit na každé straně 
(lícnici) uzdění za podmínky, že nepřekročí 3 cm šířky měřeno od hlavy koně.  

 

1.5. Upevnění jazyka (tongue-strap) není dovoleno.  

 
1.6. Použití průvlečných otěží (draw reins) a další pomocné otěže jsou na kolbišti 
zakázány, mimo dekorování a slavnostního nástupu nebo čestného kola.  
 

 

 

 

 

 



ČLÁNEK 258: ÚRAZY  
 
1. V případě úrazu, který jezdci, či koni znemožňuje soutěž dokončit, jsou oba 
vyloučeni. Pokud jezdec i přes úraz parkur dokončí, ale neopustí kolbiště v sedle, není 
vyloučen.  
 
 
 

 
Článek 298: Národní soutěže 
 
1.4. Soutěž dovednosti jezdce  
 
1.4.1. Soutěž probíhá na parkuru klasické soutěže stanoveného stupně obtížnosti. 
Soutěž bez rozeskakování. Je hodnocena jedním rozhodčím.  
 

1.4.2. Každý soutěžící je hodnocen rozhodčím přímo v průběhu jeho jízdy trestnými 
body na jedno desetinné místo. Přidělení trestných bodů je prováděno veřejně a v 
reálném čase (musí být ihned ohlášeno mikrofonem hodnotícím rozhodčím) a po celé 
trase parkuru. Podle bodů určených speciální tabulkou (viz následná tabulka).  

1.4.3. Hodnocení soutěžícího začíná na kolbišti ještě před jeho projetím startu a to 
nacváláním z klusu na stanoveném místě na kolbišti. Dále je hodnoceno provedení 
kruhu okolo prvého otočného bodu a projetí startem. Druhý otočný bod je umístěn na 
trase parkuru kdekoli na jeho přímé linii. Rozhodčí hodnotí v tomto případě 
provedený velký kruh ve cvalu okolo tohoto druhého otočného bodu. Po projetí cíle 
musí soutěžící na kruhu okolo třetího otočného bodu převést koně do klusu a 
následně do kroku.  
 
1.4.4. Umístění v soutěži:  
Konečné pořadí jezdců se stanoví podle trestných bodů. Vítězí jezdec s nejnižším 
počtem trestných bodů. Při rovnosti bodů se jezdci umístí na stejném místě.  
 
1.4.5. Hodnocení jezdce, pokud je to uvedeno v rozpise soutěže, může být také jen 
slovním vyjádřením:  
 
hodnocení 0 bodů znamená ideální vynikající výsledek, do získání 3,5 bodů – velmi 
dobrý, od 3,5 bodů do 5 bodů – dobrý, při získání nad 5 bodů – špatný.  
1.4.6. V soutěži může startovat maximálně 25 dvojic Sportovec/kůň.  
 



 

 
2.1. Soutěž na limitovaný čas  
 
2.1.1. Tuto soutěž je možno vypsat na parkuru stupně ZZ, ZM, Z a ZL (viz příloha 
SK1).  
 

2.1.2. Soutěž se hodnotí podle tabulky A na čas, bez rozeskakování.  

2.1.3. Pořadí soutěžících je určeno počtem trestných bodů, v případě rovnosti bodů na 
libovolném místě, rozhoduje menší rozdíl docíleného času od času limitovaného. 
Není rozhodující, zda limitovaný čas byl překročen, nebo docílený čas byl kratší než 
limitovaný.  

2.1.4. Limitovaný čas je stanovený čas soutěže (viz Příloha II) zmenšený o 5 sekund.  
 


