
N7. Podmínky startů  

1. Prezentace a odpovědnost pořadatele  

 

Podmínkou účasti každé dvojice v soutěži je řádná prezentace. Musí být ukončena nejméně jednu 

hodinu před předpokládaným startem dané soutěže. Je-li tento stanovený čas jiný, nesmí být kratší a 

musí být uveden v rozpisu závodů. Rozpisem lze umožnit i typ prezentace „Jen při změně“, tzn. že je 

dvojice automaticky prezentována dle přihlášky v JIS. Pokud se odprezentovaný Sportovec bez 

omluvy nedostaví na start, má pořadatel nárok na úhradu startovného, popř. sjednaného ustájení v 

plné výši, a dvojici zůstává informace o vyloučení v kariérách. Údaje odsouhlasené při prezentaci jsou 

konečné a lze je změnit pouze se souhlasem hlavního rozhodčího a po uhrazení správního poplatku 

(viz Všeobecná pravidla – doplňující ustanovení: Správní poplatky a organizačně pořádkové pokuty 

ČJF). Kůň, který neprošel prezentací a nestartoval, se nesmí objevit na startovní ani výsledkové listině. 

Pořadatel závodů je odpovědný za správnou prezentaci a za správnou a včasnou přípravu startovních 

listin jednotlivých soutěží, přípravu listin rozhodčích, kontrolu oprávněnosti startu dle pravidel 

jezdeckého sportu, kontrolu platnosti licencí Sportovců a koní, zdravotních informací Sportovců, 

kontrolu výšky pony a dalšího technického vybavení podle pravidel jednotlivých disciplín. Pořadatel 

přiděluje identifikační čísla zahraničním koním.  

 

2. Kvalifikace a účast v mistrovských soutěžích  

Kvalifikace MČR se týká vždy celé startující dvojice (Sportovce a koně nebo celého spřežení, neplatí 

pro voltiž). Kvalifikaci je možno splnit v období roku počínaje prvním dnem po skončení mistrovství a 

konče termínem uzávěrky přihlášek., pokud není upřesněno v rozpisu soutěže jinak (viz Sportovně 

technické podmínky MČR). Každý soutěžící je osobně odpovědný za splnění svých kvalifikačních 

podmínek, u soutěžících mladších 18 let jeho Odpovědná osoba. Za kontrolu, potvrzení, správnost a 

odeslání splněných kvalifikačních podmínek odpovídá sekretář vysílající oblasti ČJF. Potvrzení o 

kvalifikaci musí obsahovat stupeň obtížnosti soutěže, místo a datum, kde bylo tohoto výkonu 

dosaženo. Kvalifikační podmínky splněné v jedné jezdecké disciplíně neplatí pro disciplíny ostatní. 

Kvalifikační podmínky mohou být splněny i mimo území ČR. Kvalifikace získaná v zahraničí je 

potvrzena jen na základě zaslaných výsledků soutěže na sekretariát ČJF. Všechny kvalifikační 

podmínky musí být splněny pouze v klasických soutěžích. Kterékoli ustanovení tohoto odstavce může 

být upraveno ve Sportovně technických podmínkách pro danou disciplínu a rok.  

V mistrovských soutěžích kteréhokoliv stupně (MČR, subjektu, oblasti) může startovat pouze 

Sportovec, člen ČJF, který je občanem ČR a je registrován za klub/subjekt registrovaný v dané 

oblasti/subjektu.  

 

3. Definice soutěže  

Každá soutěž je soutěží, pokud na startovní listině zůstanou po jejím uzavření nejméně tři různí 

Sportovci z nejméně dvou subjektů. Ze soutěže, kde je jakýmkoli způsobem vyhodnocován žebříček 

Sportovců nebo koní, nebo jednotlivých pohárových kol nebo finále, bude započítáván výsledek, 



pokud danou soutěž dokončí nejméně tři různí Sportovci ze dvou subjektů. Stejné pravidlo platí i pro 

zápis výsledku do kariéry Sportovce a koně. Na mistrovství oblasti může být vyhodnocen mistr oblasti 

z otevřené soutěže, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky. Pro KMK platí zvláštní samostatné 

zásady. Soutěž nesplňující tyto podmínky může být uspořádána pouze jako kvalifikační. O uznání 

kvalifikace získané v takové soutěži rozhoduje složka, která schvalovala rozpis soutěže.  

 

4. Uzávěrka startovní listiny  

Finální startovní listina se uzavírá na technické poradě. Pokud se technická porada nekoná, finální 

startovní listina se uzavírá při rozpisem stanovené prezentaci, nebo nejpozději hodinu půl hodiny 

před zahájením dané soutěže, pokud pravidla jednotlivých disciplín nestanoví jinak.  

 

5. Rozpis závodů (viz. Příloha SV8)  

Rozpisy mezinárodních závodů před jejich odesláním na FEI, MČR, Finále KMK, statut „seriál“ závodů 

na úrovní Národní federace a soutěže neuvedené v PJS schvaluje VV ČJF, a to na základě projednání a 

doporučení komise příslušné disciplíny. Všechny ostatní rozpisy schvalují příslušné oblastní výbory 

ČJF, kde je pořadatel řádně registrovaný. Rozpisy musí obdržet příslušná schvalující složka ke 

schválení nejméně 6 týdnů 4 týdny před konáním závodů zahájením závodů, pokud schvalovací 

složka nerozhodne jinak (rozhodující moment je datum odeslání e-mailu schvalovací složce). Rozpisy 

na MČR musejí být ke schválení zaslány nejméně 8 týdnů před příslušným MČR. Pozdní zaslání 

rozpisu bude postihováno pokutou dle odst. 8.2 Sazebníku ČJF.  

Každý rozpis musí obsahovat úplný seznam soutěží, které se budou konat, včetně uvedení jejich 

technického stupně. Za stupeň soutěže se považuje stupeň jejího základního kola nebo fáze. V 

rozpisu musí být uvedený čas ukončení prezentace, a to nejméně jednu hodinu před startem dané 

soutěže. Pořadatel může v rozpisu stanovit i termín pro potvrzení účasti dvojice v soutěži.  

Rozpis soutěží všem oficiálně jmenovaným funkcionářům závodů (a soutěži) zasílá pořadatel závodů 

ihned po jeho schválení schvalujícím orgánem. Bezprostředně po schválení musí být rozpis vložen 

zástupcem oblasti do Jezdeckého Informačního Systému (JIS). V žádném případě nelze v průběhu 

závodů vypsat a uskutečnit jakoukoliv soutěž nebo její část vyššího stupně, než je nejvyšší stupeň 

soutěže ve schváleném rozpisu, a která nebyla předem řádně odsouhlasena příslušnou schvalující 

složkou.  

V žádném případě nelze v průběhu závodů snížit výši hodnoty schválených cen v jednotlivých 

soutěžích, včetně jejich rozdělení. Pořadatel může v rozpisu stanovit i termín pro potvrzení účasti 

dvojice v soutěži.  

 

6. Přihláška na závody  

Na národních závodech platí přihlášky podle článku 116.4.3 Definitivní přihlášky ve Všeobecných 

pravidlech, nebo dle rozpisu daných závodů. Přihlášky soutěžících do národních soutěží musí 



obsahovat minimálně: u Sportovců jméno a příjmení, číslo licence, datum narození a subjekt, za který 

startuje; u koní jméno, číslo licence, pohlaví a jméno majitele koně, u pony navíc údaj o naměřené 

kohoutkové výšce. Nedílnou součástí přihlášky je i jméno subjektu, který soutěžní dvojici na závody 

přihlašuje.  

Na jedněch závodech může Sportovec startovat pouze za jeden subjekt. V případě, že má Sportovec 

vyřízené hostování, musí být v přihlášce uvedeno, za který subjekt Sportovec startuje, tj. jeho 

mateřský subjekt, nebo subjekt za který hostuje. V písemné přihlášce na závody může Sportovec 

(přihlašovatel) požádat pořadatele, aby byl v průběhu závodu uveden majitel nebo sponzor koně.  

Způsob přihlašování – přihlášky lze zasílat výhradně prostřednictvím Jezdeckého Informačního 

systému ČJF (JIS), s výjimkou dohlášek změn ve startovních listinách u Sportovců řádně přihlášených 

přes JIS do termínu uzávěrky a přihlášek zahraničních Sportovců startujících na národní licence cizí 

národní federace. Výměnu jezdce v sedle řádně přihlášeného koně za Sportovce nepřihlášeného do 

závodů přes JIS lze provést ze závažných důvodů se souhlasem hlavního rozhodčího. Jiné formy 

přihlášek jsou v rozporu s těmito pravidly, jsou zásahem do práv mateřských subjektů a mohou být 

důvodem k diskvalifikaci. Přihláška na MČR je považována za přihlášku definitivní a musí být podána 

nejméně 4 (čtyři) dny před zahájením MČR. Tyto přihlášky představují závazný výběr Sportovců a 

koní, kteří se MČR zúčastní. Na MČR je vysílající složkou Oblastní Výbor mateřské oblasti Sportovce.  

Přihlášky na MČR do mistrovských soutěží zadává po kontrole splnění kvalifikací do JIS oblastní 

sekretář, nebo jiná osoba pověřená Oblastním výborem. Jakoukoli žádost o změnu definitivní 

přihlášky musí potvrdit Oblastní výbor a prokazatelně ji předat Organizačnímu výboru příslušného 

MČR (sboru rozhodčích řediteli a sekretáři závodů). Dohlášení Sportovce po termínu definitivní 

přihlášky není možné za žádných okolností. Na MČR Sportovec startuje pouze za svůj mateřský 

subjekt. 

 Odmítnutí přihlášky – pořadatel má právo přihlášku kteréhokoli Sportovce odmítnout – takovou 

skutečnost musí přihlašovateli neprodleně oznámit na e-mail uvedený v přihlášce, a to nejpozději do 

termínu uzávěrky. Přihlášku Sportovce na MČR, který má splněnou kvalifikaci pořadatel nesmí 

odmítnout.  

Rozpis a přihláška k závodům je smlouvou mezi účastníkem závodů a pořadatelem. Slovo “zápisné” 

znamená poplatek splatný za každou přihlášenou dvojici a “startovné” znamená poplatek za každou 

startující dvojici, není-li v rozpise uvedeno jinak. Na přihlašovateli dvojice Sportovec/kůň na národní 

závody může být pořadatelem požadováno dodatečně startovné podle došlé přihlášky. Pořadatel 

může v případě, kdy přihlášená dvojice nestartuje a její start nebyl přihlašovatelem odvolán do 

termínu uzávěrky, požadovat startovné. Pověřený zástupce oblasti má povinnost rozpisy vkládat 

bezprostředně po schválení do JIS, což je technickou podmínkou pro otevření závodu k přihlašování. 

Pouze rozpisy vložené do JIS jsou řádně schválené a platné.  

7. V žádné soutěži nesmí startovat soutěžící mimo soutěž, a to ani jako jezdecká ukázka uskutečněná 

po prohlídce parkuru, nebo trati. 


