Závazné podmínky pořádání soutěží stupně ZZ, ZM a Z
(výňatek ze skokových pravidel - SK1: TECHNICKÉ PODMÍNKY STAVBY PARKURU)

SOUTĚŽE
1. Klasické soutěže
Všechny klasické soutěže, tj. soutěže rozhodované podle Článku 238 musí být postaveny podle výše
uvedené tabulky. Všechny kvalifikační podmínky musí být splněny pouze v klasických soutěžích.
NÚ: Za klasickou soutěž je považována i soutěž podle článku 298.2.1 a 298.2.4.
Za dodržení všech předepsaných technických podmínek stavby parkuru pro národní závody je
odpovědný Technický delegát, který parkur před zahájením soutěže od stavitele přebírá, a to i
v případě, že stavitelem parkuru je zahraniční stavitel. Pokud není jmenovaný TD, je odpovědný hlavní
rozhodčí, který roli TD nahrazuje.
2. Neklasické soutěže
Pro všechny neklasické soutěže, tj. soutěže rozhodované podle jiných článků než Článku 238 NÚ: a
298.2.4 se doporučují rozměry překážek podle tabulky klasických soutěží. Minimální však dvě překážky
musí mít výšku uvedenou v rozpise soutěže. Žádná překážka nesmí být nižší než uvedená výška v
rozpise zmenšená o 20 cm.
3. Soutěže stupně „ZZ, ZM“ a „Z“ nebo soutěže do 100 cm dle tabulky SK1 pro velké koně
mohou být rozhodovány pouze dle článků:
•
•
•
•
•
•

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
Na stupni „Z“ (100 cm) lze uspořádat soutěž dle 277 – Derby

Soutěže stupně ZZ a ZM,
mohou být vypsány jako:
•
•
•

soutěže otevřené, tedy přístupné všem kategoriím Sportovců – v takovém případě o
společném opracování na kolbišti a možnosti překonat určené překážky rozhodne Hlavní
rozhodčí závodů;
soutěže pro koně startující 1. a 2. rokem – v takovém případě musí být umožněno společné
opracování na kolbišti včetně povolení skoku přes určené překážky;
soutěže pro děti a/nebo Sportovce startující 1. a 2. rokem – v takovém případě musí být
umožněno společné opracování na kolbišti včetně povolení skoku přes určené překážky;

Ústroj Sportovce a postroj koně při společném opracování na kolbišti musí být v souladu s pravidly pro
danou soutěž. Skoky na kolbišti může absolvovat pouze startující Sportovec na koni, na kterém v
soutěži startuje. Charakter, výška a šířka překážek na kolbišti nesmí být měněna (překážky nesmí být
pro přípravu upravovány).
4. Finále
není rozeskakováním. Hodnotí se jako následující kolo soutěže. Minimální počet překážek je 6.
Překážky, nestanoví-li rozpis jinak, mohou být o 10 cm vyšší a širší než předchozí kolo soutěže.

