
Skoková komise České jezdecké federace 

Kategorizace jezdců pro skokové soutěže 
 
          30 12. 2014 

Vážení jezdci, trenéři, funkcionáři a všichni příznivci parkurového skákání,  
 
v souvislosti s narůstajícím počtem startujících v soutěžích se již řadu let hovoří o nutnosti 
rozdělit jezdce do výkonnostních kategorií. Skoková komise připravila od sezóny 2015 asi 
nejzásadnější změnu v pravidlech jezdeckého sportu od 90. let, když zapracovala do 
národních pravidel úpravu zavádějící kategorizaci jezdců. Inspirací této úpravy byl fungující 
rakouský model. Pokud tuto úpravu schválí Výkonný výbor ČJF na zasedání 13. 1. 2015, 
vstoupí kategorizace v platnost s novými pravidly od 1. 4. 2015. V rámci přípravy však 
bude některé kroky nutné realizovat dříve, tedy od chvíle, kdy začne prodlužování 
jezdeckých licencí pro sezónu 2015. Skoková komise předpokládá, že rok 2015 bude 
rokem zkušebním a v průběhu sezóny se za podpory jezdecké veřejnosti tento návrh 
poupraví tak, aby plně fungoval od roku 2016. 
 
Základní principy fungování kategorií:  
 
1. Vzniknou čtyři kategorie jezdců:  
a. Kategorie S1  

• opravňuje jezdce startovat pouze v soutěžích výšky do 110 cm (ZZ, ZM, Z, ZL)  
b. Kategorie S2  

• opravňuje jezdce startovat v soutěžích do 130 cm (L*, L**, S*, S**), ZZ-ZL dle typu 
soutěže (viz níže)  

c. Kategorie S3 
• opravňuje jezdce startovat v soutěžích od stupně ST* (135 cm) výše, ZZ-S dle typu 

soutěže (viz níže).  
d. Kategorie S4  

• speciální kategorie zahrnující pouze jezdce seniorského reprezentačního kádru A a B. 
Do této kategorie zařazuje a odvolává jezdce Výkonný výbor na základě doporučení 
odpovědnými zástupci SK. Jezdci mají na národních závodech stejné oprávnění, jako 
jezdci kategorie S3.  

 
Zahraniční jezdci se v rámci zkušebního provozu budou hlásit do kategorií dle vlastního 
uvážení. Podmínky startů zahraničních jezdců budou od roku 2016 upraveny. 
 
2. Nově zavedené typy soutěží: 
Pořadatelé budou mít na výběr mezi třemi typy soutěží, s tím, že jezdci nesmí být nikdy 
připuštěni do soutěže vyšší obtížnosti, než je jejich kategorie. Jak budou soutěže vypisovány 
je zcela v pravomoci pořadatelů (a jejich sponzorů). Typ soutěže bude muset být vždy 
uveden na rozpise závodů. V souvislosti s pořádáním závodů se v pravidlech ještě objeví 
novinka - počet koní v jedné soutěži (resp. počet koní na jedné výsledkové listině) nesmí 
překročit 100 dvojic. V opačném případě je pořadatel automaticky povinen soutěž rozdělit na 
dvě samostatné soutěže a do obou dát finanční dotaci uvedenou v rozpise. Nebo 
automaticky rozdělit/omezit startovní pole typem soutěže: 
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a. Otevřená soutěž 
• soutěž přístupná jak jezdcům kategorie odpovídající obtížnosti soutěže, tak i 

jezdcům kategorie vyšší. Vyhodnocení pořadí jezdců je společné bez ohledu na 
jejich kategorii (jedna výsledková listina). Finanční dotace je rozdělena dle 
skutečného pořadí. Jedná se tedy o soutěž, která byla vypisována před zavedením 
kategorizace - tedy o běžnou soutěž, na kterou jsme všichni zvyklí. 

b. Uzavřená soutěž 
• soutěž přístupná pouze pro jezdce kategorie odpovídající obtížnosti soutěže, 

případně kategoriím vyšším vyjmenovaným v rozpise závodů. Soutěžícím mimo 
vyjmenované kategorie nesmí být umožněna účast v soutěži. Vyhodnocení pořadí 
jezdců je společné bez ohledu na jejich kategorii (jedna výsledková listina). 
Finanční dotace je rozdělena dle skutečného pořadí.  

c. Kombinovaná soutěž 
• soutěž přístupná jak jezdcům kategorie odpovídající obtížnosti soutěže, tak i 

jezdcům kategorie vyšší. Vyhodnocení pořadí jezdců je samostatné pro 
kategorii odpovídající obtížnosti soutěže a na samostatné výsledkové listině 
pro ostatní jezdce kategorií vyšších (tedy dvě výsledkové listiny). Rozdělení 
finanční dotace mezi kategorie je plně v kompetenci pořadatele, ale tato 
skutečnost musí být uvedena v rozpise a musí být v souladu s PJS. Za správné 
zařazení jezdce do příslušné kategorie zodpovídá jezdec nebo jeho odpovědný 
zástupce, kontroluje pořadatel a hlavní rozhodčí. 

 
3. Podmínky přestupu mezi kategoriemi  
Pro přestup z nižší kategorie do vyšší bude jezdec muset splnit níže uvedené podmínky. 
Po jejich splnění požádá jezdec Oblastní výbor své oblasti prostřednictvím oblastního 
sekretáře o přeřazení do vyšší kategorie. Tuto žádost doplní výsledkovými listinami, ze 
kterých bude patrné, že podmínky splnil. Po ověření správnosti údajů a schválení Oblastním 
výborem, provede sekretář příslušnou změnu v centrální databázi jezdců. Přestup do vyšší 
kategorie není povinný ani automatický a bude proveden pouze na přání jezdce. Sbírání 
“kvalifikačních parkurů” je omezeno třemi roky a to zpětně k datu podání žádosti o přestup. 
Přestup z kategorie vyšší do kategorie nižší bude provedena na základě písemné žádosti 
jezdce. Jezdec může tento krok provést kdykoli a bez udání důvodů. Pro návrat zpět do 
vyšší kategorie bude ale nutné opět splnit níže uvedené podmínky:  
a. po složení ZZVJ  

• jezdci, kteří složí ZZVJ po 1. 1. 2015 budou automaticky zařazeni do kategorie S1  
b. S1 -> S2  

• jezdci, kteří složili ZZVJ po 1. 1. 2015 do věku 21 let - absolvování 8 soutěží na styl 
s průměrnou známkou 7,0 a vyšší  

• všichni ostatní v kategorii S1 - absolvování minimálně 5 soutěží o výšce 110 cm s 
celkovým počtem max. 8 trestných bodů, nebo absolvování 8 soutěží na styl s 
průměrnou známkou 7.0 a vyšší  

c. S2 -> S3  
• absolvování 5 soutěží na výšce 130 cm s max. celkovým počtem 16 trestných 

bodů  
d. S3 -> S4  

• do této kategorie zařazuje jezdce Výkonný výbor na základě doporučení 
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odpovědnými zástupci Skokové komise. 
e. jezdci, kteří nestartovali v parkurových soutěžích po dobu delší než 5 let, případně 

neprodloužili 5 let svou jezdeckou licenci, budou automaticky zařazeni do kategorie S1. 
Vyjma jezdců, kteří dosáhli věku 49 let a vlastní licenci S2 a vyšší  

f. za správné zařazení do kategorie zodpovídá jezdec nebo jeho odpovědný zástupce. 
Právo kontroly mají všichni rozhodčí nebo kterýkoliv člen ČJF může vznést dotaz u 
daného oblastního sekretáře nebo hlavního rozhodčího v rámci závodů a požádat o 
kontrolu daného jezdce a jeho správné zařazení. V případě nedodržování kategorizace 
budou pořadatelé i jezdci postižení dle disciplinárního řádu.  

 
4. Stanovení kategorií u jezdců se ZZVJ složenou do 31. 12. 2014 
Po dlouhém zvažování, i s ohledem na technické možnosti, se skoková komise rozhodla 
nechat úvodní volbu kategorie čistě na odpovědnosti jezdce (jeho odpovědného zástupce). 
Aby vše mohlo od 1. 4. 2015 bez problémů fungovat, je nutné, aby ke zvolení kategorie S1, 
S2, S3 došlo již během prodlužování jezdeckých licencí. 
 
Všichni jezdci (nejen jezdci skokových soutěží) budou mít povinnost při žádosti o 
prodloužení jezdecké licence uvést kategorii pro skokové soutěže, ve které by chtěli v 
roce 2015 startovat. Skoková komise by tímto ráda apelovala na jezdce, ale především také 
rodiče (trenéry) dětí, aby k této volbě přistoupili co nejzodpovědněji s ohledem na předchozí 
zkušenosti. Skoková komise si ponechává právo přehodnotit kategorii jezdce dle výsledků 
dosažených před 1. 1. 2015 a v případě zjevného nadhodnocení jeho zkušeností navrhnout 
Výkonnému výboru prostřednictvím viceprezidenta pro sport snížení kategorie tohoto jezdce. 
 
5. Co je nyní potřeba dořešit  
V současné chvíli (tedy pár dnů před koncem roku) již plně probíhají úpravy centrální 
databáze a programu ACE Gallop i online přihlašovacího systému tak, aby vše bylo včas 
připravené. VV ČJF již má od SK všechny podklady pro úpravu pravidel a v nejbližších dnech 
obdrží sekretáři oblastí metodický pokyn k prodlužování licencí a zavedení zkušebního 
provozu kategorizace skokových jezdců na rok 2015.  
 
Všichni ve skokové komisi věříme, že se vše včas stihne a kategorizace jezdců vstoupí v 
platnost s novými pravidly vydanými k 1. 4. 2015. Po prvním roce fungování dojde k 
vyhodnocení a případné úpravě celého systému.  
 
Skoková komise věří, že tento návrh u Vás najde mnoho příznivců a porozumění a 
případné nedostatky se nám podaří v průběhu sezóny 2015 společně odstranit. V 
případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat zástupce skokové komise. 
 
Přejeme Vám všem hodně štěstí a úspěchů v novém roce 2015.  
 
 
Za skokovou komisi  
 
Martin Ohnheiser 
manažer SK 


