
CHOVATELSKÝ SERIÁL MLADÝCH KONÍ VE VYTRVALOSTNÍM 

JEŽDĚNÍ 2015 
 

I. OBECNÉ ZÁSADY 
 

Pořadatel : ENDURANCE CENTRUM MNÍŠEK P. BRDY MA0150 
         Mníšek pod Brdy 226 
         252 10 Mníšek pod Brdy 
Kontaktní osoba: Ing. Marina Novotná, marina.novotna@gmail.com  
 
Ve spolupráci s komisí vytrvalosti, Asociací Chovatelů Plnokrevných Arabských Koní 
ACHPAK ČR a  Svazem chovatelů Shagya - araba ČR vyhlašuje chovatelské 
soutěže pěti až sedmiletých koní ve vytrvalostním ježdění.  
 
Účelem je testování užitkových vlastností mladých koní, s využitím výsledků pro 
kontrolu dědičnosti v průběhu sportovní sezony na vybrané části populace. 
 

Chovatelské soutěže jsou určeny pro: 

Klisny ročníků 2010, 2009, 2008 narozené v rámci plemenných knih 
Shagya - arab, OR 1/1. 

Hřebce ročníků 2010, 2009, 2008 narozené v rámci plemenných knih 
Shagya - arab, OR 1/1 

Valachy ročníků 2010, 2009, 2008 narozené v rámci plemenných knih 
Shagya - arab, OR 1/1. 

V případě importovaných koní plemene arabský plnokrevník platí, že kůň musí být v 
době přihlášky zaregistrován v ACHPAK ČR. V případě importovaných koní 
plemene Shagya arab platí, že kůň musí být v době přihlášky veden v PK Shagya - 
araba ČR. 
 
 
 

II. PODMÍNKY ÚČASTI 
 

Soutěžící musí splnit podmínky uvedené v části I. Obecné zásady. Kritéria 
uvedená v obecných zásadách prokazuje majitel koně. 

Podmínkou účasti v soutěžích seriálu je vybavení koně platnou řádnou licencí 
ČJF (nesmí být hostovací). Jezdec musí být také držitelem platné licence ČJF. 

Pro zařazení do seriálu je nutné zaslat přihlášku koně do chovatelského 
seriálu, a to na adresu marina.novotna@gmail.com. Nedílnou součástí 
přihlášky je fotokopie potvrzení o původu koně. 
 
Přihlašovatelem koní splňujících podmínky účasti v soutěžích seriálu je vždy jejich 
majitel. 
 
 
 
 



III. ZPŮSOB FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ 
 

Vyplacení odměn ve finále seriálu je limitováno prostředky vymezenými v rozpočtu 
vytrvalosti a příspěvky jednotlivých chovatelských svazů (odměny pro koně českého 
chovu). 

Výše finančních odměn ve finále seriálu je uvedena v článku VII.  
Na odměnu není právní nárok. 
 
 

IV. VÝSTROJ 
 

Povolená výstroj se řídí platnými pravidly vytrvalostního ježdění (čl. 810). 

Ke kontrole veškeré výstroje a jejího správného použití je oprávněn sbor 
rozhodčích. 
 

V. PRAVIDLA 

 
Vypsané kategorie 
Koně, kteří splňují podmínky v části I. Obecné zásady, se mohou účastnit seriálu v 
následujících kategoriích: 
A) klisny, hřebci a valaši: ročník 2010 a 2009 
 - určeno pro koně: 
 - ročník 2010 bez omezení startů v předchozí sezóně 
 - ročník 2009 startující ve vytrvalostních soutěžích v roce 2015 prvním 
 rokem  
 
 Kvalifikace 
 - soutěže st. ZM (do 39 km) a/nebo st. Z (od 40 do 54 km)  
 - minimálně 2 dokončené soutěže a maximálně 4 soutěže celkem (včetně 
 odstoupení a eliminací) v daném roce 
 - povolená průměrná rychlost v každé soutěži 12 - 16 km/hod 
 
 Finále 
 - soutěž st. L (od 55 do 79 km) 
 - finále se smí zúčastnit pouze koně, kteří v průběhu sezony startovali pouze v 
 určených soutěžích st. ZM a/nebo Z, nikdy ne rychlostí větší než 16 km/hod 
 - povolená průměrná rychlost soutěže 12 - 16 km/hod 
 - ve finálové soutěži budou koně hodnoceni podle několika kritérií - dosažené 
 průměrné rychlosti, hodnoty uklidnění v cíli a veterinárních ukazatelů v cíli 
 
 Body za rychlost - jeden bod obdrží kůň za dosažení průměrné rychlosti 
 finálové soutěže v rozmezí 14 - 16 km/hod 
 Body za hodnoty uklidnění v cíli - jeden bod obdrží kůň za uklidnění v 
 závěrečné veterinární kontrole finálové soutěže a to do 10 minut pod hodnotu 
 54 tepů za minutu 
 Body za veterinární ukazatele v cíli - jeden bod obdrží kůň za úspěšné 
 veterinární ukazatele v závěrečné veterinární kontrole (mechanické a alespoň 
 3 ze 4 metabolických):  
   - mechanické - pružné a pravidelné chody (A) 
         - metabolické - sliznice (A) 



                - kapiláry (≤ 1 s) 
                - kožní řasa (≤ 1 s) 
                - peristaltika (N) 
Hodnocení  
 - podle počtu dosažených bodů budou koně vyhodnoceni: 
  EXCELENT - koně, kteří obdrželi v závěrečném hodnocení 3 body 
  VELMI DOBRÝ - koně, kteří obdrželi v závěrečném hodnocení 2 body 
  DOBRÝ - koně, kteří obdrželi v závěrečném hodnocení 1 bod 
 Koně, kteří neobdrželi v závěrečném hodnocení žádný bod, budou 
 klasifikováni jako "účastníci finále".  
 
B) klisny, hřebci a valaši: ročník 2009 a 2008 
 - určeno pro koně: 
  - ročník 2008 - startující ve vytrvalostních soutěžích v roce 2015  
  prvním nebo druhým rokem. Podmínkou je maximální dosažená  
  výkonnost ve vytrvalosti stupně L. 
  - ročník 2009 - bez omezení  
 
 Kvalifikace  
 - minimálně 2 dokončené soutěže a maximálně 4 soutěže celkem (včetně 
 odstoupení a eliminací) st. L (od 55 do 79 km) v daném roce 
 - povolená průměrná rychlost v každé soutěži 12 - 16 km/hod 
 
 Finále 
 - soutěž st. S (od 80 do 99 km) 
 - finále se smí zúčastnit pouze koně, kteří v průběhu sezony startovali pouze v 
 soutěžích st. ZM a/nebo Z a/nebo L, nikdy ne rychlostí větší než 16 km/hod 
 - povolená minimální průměrná rychlost soutěže 12 km/hod 
 - minimální váha jezdce s výstrojí 70 kg  
 - ve finálové soutěži budou koně hodnoceni podle několika kritérií - dosažené 
 průměrné rychlosti, hodnoty uklidnění v cíli a veterinárních ukazatelů v cíli 
 
 Body za rychlost - jeden bod obdrží kůň za dosažení průměrné rychlosti 
 finálové soutěže 15 km/hod a vyšší 
 Body za hodnoty uklidnění v cíli - jeden bod obdrží kůň za uklidnění v 
 závěrečné veterinární kontrole finálové soutěže a to do 10 minut pod hodnotu 
 54 tepů za minutu 
 Body za veterinární ukazatele v cíli - jeden bod obdrží kůň za úspěšné 
 veterinární ukazatele v závěrečné veterinární kontrole (mechanické a alespoň 
 3 ze 4 metabolických):  
   - mechanické - pružné a pravidelné chody (A) 
         - metabolické - sliznice (A) 
                - kapiláry (≤ 1 s) 
                - kožní řasa (≤ 1 s) 
                - peristaltika (N) 
 
 Hodnocení  
 - podle počtu dosažených bodů budou koně vyhodnoceni: 
  ELITA - koně, kteří obdrželi v závěrečném hodnocení 3 body 
  EXCELENT - koně, kteří obdrželi v závěrečném hodnocení 2 body 



  VELMI DOBRÝ - koně, kteří obdrželi v závěrečném hodnocení 1 bod 
 Koně, kteří neobdrželi v závěrečném hodnocení žádný bod, budou 
 klasifikováni jako "účastníci finále".  
 

VI. OBECNÉ 
 

Soutěže se řídí platnými Vytrvalostními pravidly a dále Všeobecnými a Veterinárními 
pravidly ČJF. Do seriálu mohou být zahrnuty pouze závody se schválenými 
propozicemi dle PJS. 



Účast ve finále je bez startovního poplatku. 
 
Sbor rozhodčích je oprávněn upravit stanovené rychlostní limity, s ohledem na 
povětrnostní podmínky, stav tratě apod. 
 
Účast v kvalifikačních soutěžích se řídí platnými pravidly a shora uvedenými kritérii. 
 
Finálová soutěž bude na konci závodní sezony. Místo, datum a další specifika budou 
včas oznámeny. 
 
 

VII. FINANČNÍ ODMĚNY 
 
 

Kategorie A) klisny, hřebci a valaši: ročník 2010 a 2009 
 - koně, kteří dosáhli ve finále hodnocení EXCELENT 
  - finanční příspěvek - 6.000,- Kč  
   + příspěvek pro koně českého chovu 2.000,- Kč 
 
 
Kategorie B) klisny, hřebci a valaši: ročník 2009 a 2008 
 - koně, kteří dosáhli ve finále hodnocení ELITA 
  - finanční příspěvek - 12.000,- Kč  
   + příspěvek pro koně českého chovu 3.000,- Kč 
  

 - koně, kteří dosáhli ve finále hodnocení EXCELENT 
  - finanční příspěvek - 5.000,- Kč  
   + příspěvek pro koně českého chovu 1.000,- Kč 
 
Uvedené ceny jsou orientační.  
  
Vypracovala Ing. Marina Novotná 
 
Za komisi vytrvalosti schválila dne 2.4.2015 Michaela Litovová, manažerka vytrvalostního ježdění 
 
Za VV ČJF schválil dne 8.4.2015   Ing. Jan Metelka, člen VV ČJF 


