Závazná pravidla pro pořádání hobby soutěží od 1.4.2020
Výňatek ze všeobecných pravidel
N9.1.1 Národní hobby soutěže / závody
Hobby závody / soutěže jsou součástí systému vzdělávání Sportovců a koní v ČJF. Jsou pořádány
zejména za účelem přípravy začínajících Sportovců ke zkouškám základního výcviku jezdce a přípravě
mladých koní na jejich sportovní kariéru. Cílem každého účastníka hobby závodů / soutěží by mělo být
splnění ZZVJ a dosažení úrovně vzdělanosti pro účast v oficiálních soutěžích.
1. Speciální výjimky z pravidel pro hobby soutěže:
Pro tyto soutěže a závody platí všechna ustanovení Všeobecných pravidel, Pravidel jezdeckého
sportu (dále jen PJS) včetně věkového omezení a Veterinárních pravidel s následujícími
odlišnostmi:
•

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

•

neplatí ustanovení o omezení startů dle přílohy SV 6 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;

•

jeden kůň může v jedné soutěži startovat se dvěma různými Sportovci, ale nesmí být
překročeny dva starty koně za den (v rámci jedné disciplíny) nebo dle ustanovení Drezurních
pravidel čl. N8 nebo případně jiná omezení v pravidlech jednotlivých disciplín.

•

maximální obtížnost soutěží nesmí nikdy přesáhnout stupeň obtížnosti „Z“ dané disciplíny
(skoky maximální výška překážek včetně rozeskakování nebo II. fáze – 100cm, obdobná
obtížnost u ostatních disciplín, a u drezúry maximálně do obtížnosti stupně „Z“ včetně); Jako
hobby drezurní soutěž je možné vypsat i speciální úlohu ZZVJ-D
pro hobby skokové soutěže jsou povolené výhradně soutěže vypsané dle článků Skokových
pravidel:

•

•
•
•

-

238.1 – klasické soutěže, kde základní kolo není na čas,

-

274.1.5.1, 274.1.5.2 a 274.1.5.4 – Dvoufázové skákání se základním kolem ne na čas,

-

298.1 – Stylové soutěže,

-

298.2.1 – Soutěž na limitovaný čas,

-

298.2.4 – Parkur s návazným rozeskakováním

v hobby drezurních soutěžích je pro Sportovce do 16 let povolen martingal, jednoduché nebo
trojúhelníkové vyvazovací otěže.
Sportovci musí být vždy členy ČJF – v JIS musí mít vloženou průkazovou fotografii a záznam o
platném členství, nebo musí být členy NF se kterými ČJF uzavřela dohodu o startech Sportovců
a koní, viz N2/3
koně nemusí mít platnou licenci, musí však být řádně registrování v JIS a mít vylepený
registrační štítek koně s QR kódem, (s výjimkou koní v jejichž sedle sedí Sportovec, člen NF, se
kterými ČJF uzavřela dohodu o startech Sportovců a koní, viz N2/3);

•

funkcionářům závodů není jejich výkon funkce započítáván do požadované praxe, určené pro
vzdělávání; funkcionářům závodů se výkon započítává do jejich praxe s tím, že evidence
takového výkonu není evidována v JIS a její evidenci si musí funkcionář zajistit jinou formou.
Praktikantům se praxe z hobby závodů do plnění předepsané praxe nezapočítává.

•

náhrady těmto funkcionářům nemusí být poskytnuty dle přílohy SV3; PJS poskytnuty (jejich
výše může být stanovena vzájemnou dohodou mezi funkcionářem a pořadatelem

•

je povolena širší kumulace funkcí (viz bod 2 N10.1);

•

tyto soutěže, i když je vyhodnocováno pořadí Sportovců 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;

•

Sportovci ve věku 8-10 let mohou startovat v hobby soutěžích pouze na pony v soutěžích
společně s velkými koňmi do výšky překážek 80 cm.

•

hlavní rozhodčí může povolit i společné opracování koní na kolbišti.

•

postroj koní (vybavení kočárů) musí být vždy v souladu s PJS

•

kůň musí mít vždy identifikační číslo v souladu s PJS

2. Konání hobby soutěží
Hobby soutěže mohou být uspořádány:
a) v rámci zcela samostatných hobby závodů složených pouze z hobby soutěží, jako samostatné
sportovní akce ČJF. Pak pro ně platí navíc tato speciální pravidla:
• ústroj Sportovců 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 závodů jsou definováni v N10 a N10.1.

b) jako hobby soutěže uskutečněné kdykoliv v průběhu NZ oficiálních závodů
• ústroj Sportovců dle PJS;
•

funkcionáři závodů dle N10, N10.2 a PJS.

3. Evidence hobby soutěží, rozpisy a výsledky
•

soutěže a závody mohou musí být uváděny v kalendáři závodů v JIS příslušné oblasti a pro jejich
zápis a schválení platí stejná pravidla jako pro oficiální soutěže a závody;

•

schvalování všech hobby závodů a soutěží rozpisů přísluší dané schvalovací složce ČJF, stejně
jako u klasických NZ oficiálních soutěží a závodů;

•

ohlašovací povinnost je vždy a stejná jako u NZ;

•

závody řádně neevidované a neschválené a nezapsané do JIS jsou považovány za nepovolené
závody se všemi důsledky pro jejich účastníky;

•

do kariér Sportovců a koní a žebříčků se nezapisují žádné výsledky z hobby soutěží;

•

v hobby soutěžích není možné plnit žádné kvalifikace;

•

přihlašování do hobby soutěží se řídí stejnými pravidly, jako do oficiálních soutěží a pořadatel
má povinnost evidence účastníků v rámci přihlášek v JIS a evidenci startovních listin v JIS.

•

Pokud je v rozpise uvedena „Ukázka“, pak u ní nesmí v žádném případě docházet
k vyhodnocování pořadí a udílení cen (nesmí být tedy ani uveden odkaz na článek PJS, dle
kterého se hodnotí). Žádná „Ukázka“ v rámci hobby závodů nesmí být vyšší obtížnosti, než je
uvedeno v bodě 9.1.1/1.

N10.1 Funkcionáři národních hobby závodů
1. Pro samostatně pořádané hobby závody (dle N9/1.1/2a) je možné použít zjednodušený sbor
funkcionářů závodů, který je v souladu s tímto článkem, a to včetně uvedení možností
kumulace funkce.
2. Sbor rozhodčích pro hobby závody dle N9/1.1/2a musí být složen minimálně z Hlavního
rozhodčího (který může zastávat i funkci stavitele parkuru), jednoho zapisovatele / pomocníka
a dozoru na opracovišti.
3. Minimální kvalifikace funkcionářů a kumulace jsou uvedeny v tabulce:
Hlavní rozhodčí

- kvalifikace minimálně rozhodčí dané disciplíny s platným doškolováním
- možná kumulace se stavitelem parkuru;

Rozhodčí
(pokud je jmenovaný)

- činovník s kvalifikací minimálně instruktor nebo trenér;
- u soutěží se subjektivním rozhodováním vždy kvalifikovaný rozhodčí / stylový
komisař dané disciplíny s platným doškolováním;
- kumulace možná s HR nebo stavitelem;

Stavitel parkuru
(pokud je jmenovaný)
Dozor na opracovišti

- minimálně stavitel III. třídy s platnou kvalifikací a doškolováním;
- kumulace možná s HR nebo rozhodčím;
- jeho přítomnost je nutná po celou dobu konání soutěží;
- musí být vždy zajištěn;
- činovník s kvalifikací minimálně instruktor nebo trenér;

Technický delegát

- není povinný;

Zpracovatel výsledků

- není povinný, možná libovolná kumulace funkce;
- pokud je přítomen musí být členem ČJF a v rozpise uvedeno jeho číslo z JIS;

Hlasatel

- není povinný, možná libovolná kumulace funkce;

Zdravotní služba
Veterinární služba

- povinná vždy, dle Všeobecných pravidel a pravidel dané disciplíny;
- není povolena žádná kumulace funkcí;
- povinná vždy, dle Všeobecných pravidel a pravidel dané disciplíny;
- není povolena žádná kumulace funkcí;

