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Změny v pravidlech ČJF aktualizovaných 15. 3. 2019 

Všeobecná pravidla: 
Str. 13 

1. stupeň: Hobby soutěže  

- jezdci ve věku 8- 11 10 let mohou startovat v hobby soutěžích pouze na pony v soutěžích 
společně s velkými koňmi do výšky překážek 80 cm. 

-  

 

Skoková pravidla 
Str. 47 

ČLÁNEK 255: ÚČAST NEZLETILÝCH SPORTOVCŮ V SENIORSKÝCH SOUTĚŽÍCH 

1. S výslovným svolením své Národní federace, ale s výjimkami určenými v odst. 2 a 3, se 
určitých soutěží seniorů mohou zúčastnit i Sportovci, kterým je v roce závodů 12 a více let.  

NÚ: Ustanovení předchozího odstavce 2 neplatí v národních soutěžích. Jezdci, kteří v daném 

roce nedovršili nebo nedovrší 11 let věku jsou držiteli pouze licence pro pony, mohou 

startovat pouze v samostatných soutěžích pro pony příloha I  F pravidel pro soutěže pony. 

Jezdci, kteří v daném roce dovršili nebo dovrší 11 let věku jsou držiteli i licence na velké 

koně̌, mohou startovat s ponym i ve společných soutěžích s velkými koňmi, avšak max. do 

výšky 130 cm základního parkuru.  

 

Str. 94 

 

OSTATNÍ DOKUMENTY 
PŘÍLOHA F – PRAVIDLA PONY  

a) Jezdci, kteří v daném roce nedovršili nebo nedovrší 11 let věku jsou držiteli pouze licence 
pony, mohou startovat pouze v samostatných soutěžích pro pony;  

b) Jezdci, kteří v daném roce dovršili nebo dovrší 11 let věku jsou držiteli i licence na velké 
koně, mohou startovat s pony i ve společných soutěžích s velkými koňmi, avšak max. do 
výšky 130 cm základního parkuru; 

c) Pokud pony startuje v soutěži s velkými koňmi, o startovním pořadí dvojice a o umožnění 
úpravy vzdáleností v kombinacích, rozhoduje hlavní rozhodčí. 

Str. 73 

 

1.5.3. TABULKA A  

NA ČAS 

TABULKA  

A NA ČAS 

PODLE TRESTNÝCH BODŮ A ČASU VE 2. FÁZI. A JE-LI TO 

TŘEBA, SOUTĚŽÍCÍ, KTEŘÍ SE NEKVALIFIKUJÍ DO 2. FÁZE, SE 

UMÍSTÍ PODLE TRESTNÝCH BODŮ A ČASU V 1. FÁZI. 

1.5.4. TABULKA A  

NE NA ČAS 

TABULKA C PODLE CELKOVÉHO ČASU (TABULKA C) VE 2. FÁZI. A JE-LI TO 

TŘEBA, SOUTĚŽÍCÍ, KTEŘÍ SE NEKVALIFIKUJÍ DO 2. FÁZE, SE 

UMÍSTÍ PODLE TRESTNÝCH BODŮ V 1. FÁZI. 
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1.5.5.  TABULKA A  

NA ČAS 

TABULKA C PODLE CELKOVÉHO ČASU (TABULKA C) VE 2. FÁZI. A JE-LI TO 

TŘEBA, SOUTĚŽÍCÍ, KTEŘÍ SE NEKVALIFIKUJÍ DO 2. FÁZE, SE 

UMÍSTÍ PODLE TRESTNÝCH BODŮ A ČASU V 1. FÁZI. 

 

 

 

Pony pravidla 
str. 45 

PŘÍLOHA F 
TECHNICKÉ PODMÍNKY V NÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH 

Některá všeobecná ustanovení o soutěžích 

Účast v národních skokových soutěžích: 

1. Jezdci, kteří v daném roce nedovršili nebo nedovrší 11 let věku jsou držiteli pouze licence 
pro pony, mohou startovat výhradně v samostatných soutěžích pro pony.  

2. Jezdci, kteří v daném roce dovršili nebo dovrší 11 let věku jsou držiteli i licence na velké 
koně, mohou startovat s pony, i ve společných soutěžích s velkými koňmi, avšak max. do výšky 
135 130 cm základního parkuru. V přihlášce je však přihlašovatel povinen uvádět informaci 
„pony“. Startovní pořadí dvojice určí hlavní rozhodčí. 

Účast v národních drezurních soutěžích: 

1. Jezdci na pony, kteří v daném roce nedovršili nebo nedovrší 11 let věku vlastní pouze licenci 
P mohou startovat v  drezurních soutěžích do stupně L společně s velkými koňmi, s jedním 
společným vyhodnocením výsledků.  

2. Jezdci na pony, kteří v daném roce dovršili nebo dovrší 11 let věku vlastní  licenci  i na „velké 
koně“ mohou startovat v drezurních soutěžích bez omezení, mimo MČR. 

 

 

 


