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Nominace na M ČR ČJF všech disciplín a kategorií provádí  
OV vysílající oblasti  

 
 

Přihlášky, kvalifikace pro MČR všech disciplín, kategorií kontroluje, 
potvrzuje, zasílá a odpovídá za správnost sekretář vysílající oblasti ČJF.  
Součástí přihlášky musí být jméno vedoucího ekipy, ten je pro celý závod MČR 
osobou pověřenou k jednání jménem oblastních soutěžících. 

 
 

Ostatní obecná ustanovení pro všechny disciplíny a kategorie 
Na MČR (v mistrovských soutěžích) může startovat pouze jezdec, člen ČJF, který je 
občanem ČR, registrovaný v dané oblasti a je držitelem platné licence ČJF. 
Kůň musí být vybaven řádnou roční licencí ČJF, případně hostovací roční licencí 
(formát čísla KY5xxx). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKOKY 
 
 

Mistrovství ČR 2016 
 
Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických 
soutěžích. 
Lze je plnit i na halových závodech a soutěžích v zahraničí /klasické soutěže/. 
Kvalifikace se plní v období od následujícího dne po MČR 2015 do uzávěrky 
přihlášek MČR 2016. 
Za potvrzení, správnost a odeslání podepsané přihlášky pořadateli odpovídá sekretář 
vysílající oblasti. Nominaci na MČR provádí příslušný OV oblasti. 
 
V rámci závodů MČR je možná účast max. 4 kvalifikovaných koní na jednoho jezdce. 
V mistrovských soutěžích může startovat každý soutěžící za následujících podmínek: 
 
 

- Zahajovací skákání (zahajovací trénink) jsou přístupné pro všechny 
dvojice startující na MČR dle PJS. 

- V mistrovské soutěži jednotlivců může každý soutěžící startovat 
maximálně na třech koních 

- V prvém kole (PJS čl.299.1.3.) soutěže jednotlivců může soutěžící 
startovat na třech koních 

- V druhém kole soutěže jednotlivců může startovat na dvou koních, 
s kterými dokončil kolo první 

- Ve třetím kole soutěže jednotlivců může startovat pouze na jednom koni, 
s kterým dokončil kolo druhé. 

- V mistrovské soutěži družstev startuje jezdec s jedním koněm 
- Ukončení prezentace do prvního kola soutěže družstev je nejdříve 

1 hodinu po ukončení všech prvních kol jednotlivců. 
- Složení družstva určí vedoucí oblastní ekipy. 

 
  

Pro MČR všech kategorií jsou závazné stanovené STP a rozpisy jednotlivých MČR. 
Rozpis pro MČR – skoky – schvaluje VV na základě doporučení člena VV pro 
legislativu ve spolupráci s komisí disciplíny. 
První a druhá kola soutěže jednotlivců a první kolo soutěže družstev mohou být 
vyhodnoceny jako samostatné soutěže přístupné pouze pro soutěžní dvojice - 
účastníky MČR, kteří mají kvalifikaci prodanou obtížnost, a jsou nominováni 
příslušnou oblastí. 

 
 
Jednotlivci, ženy a mladí jezdci 
 
Jednotlivci (min v ěková hranice: dosažení v ěku 18 let v daném kalendá řním 
roce)  
 
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo T*(145), 2. kolo T* (145), 3. kolo T**(150) hodnocení dle stupnice A 
Do třetího kola postupuje maximálně 30 účastníků. 



Kvalifikace : 2 x T* a vyšších do 12 tr.bodů celkem pro dvojici v období od 
následujícího dne po MČR 2015 do uzávěrky přihlášek na MČR 2016. 
  
 
Ženy (min v ěková hranice: dosažení v ěku 18 let v daném kalendá řním roce) 
 
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo S**(130), 2. kolo ST*(135), 3. kolo ST**(140) hodnocení dle stupnice A 
Do třetího kola postupuje maximálně 30 účastníků. 
Kvalifikace:  1x ST*(135) a 1x ST**(140) a vyšších do 12 tr.bodů celkem pro dvojici 
v období od následujícího dne po MČR 2015 do uzávěrky přihlášek na MČR 2016. 
 
 
Mladí jezdci (16 – 21 let) 
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo ST*(135), 2. kolo ST*(135), 3. kolo ST**(140) hodnocení dle stupnice A 
Do třetího kola postupuje maximálně 30 účastníků. 
Kvalifikace:   1x ST*(135) a 1x ST** (140) a vyšších do 12 tr.bodů celkem pro dvojici 
v období od následujícího dne po MČR 2015 do uzávěrky přihlášek na MČR 2016 
 
 
Družstva 
 
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3–členných oblastních družstev s rozeskakováním na 
medailových místech. 
Startovat může i kategorie jezdců „21“ 
1. kolo S**(130), 2. kolo S**(130) hodnocení dle stupnice A. 
Do druhého kola soutěže družstev postupuje 10 nejlépe umístěných družstev 
z prvního kola. 
Kvalifikace:  2 x S**(130) a vyšších do 12 tr.bodů celkem pro dvojici v období od 
následujícího dne po MČR 2015 do uzávěrky přihlášek na MČR 2016. Družstva 
nominuje příslušná oblast – maximálně však dvě oblastní družstva. 
Ukončení prezentace do prvního kola soutěže družstev je nejdříve 1 hodinu po 
ukončení všech prvních kol jednotlivců. 
 
 
 
Děti a junio ři 
 
Děti 
 
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo ZL(110), 2.kolo L*(115), 3. kolo L**(120) , hodnocení dle stupnice A. V 
kategorii dětí není povolen klasický vodní příkop. Vodní příkop (Liverpool) pod 
překážkou je povolen, jeho šířka však nesmí přesáhnout 2,5m. Horní prvek musí být 
nižší o 10cm a více, než je horní hranice daného parkuru. 
Kvalifikace:  1x L*(115), 1 x L**(120) a vyšších do 12 trestných bodů celkem pro 
dvojici v období od následujícího dne po MČR 2015 do uzávěrky přihlášek na MČR 
2016 
 



Junio ři a juniorky - Kategorie 14 – 16 let 
 
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo L**(120), 2. kolo S* (125), 3. kolo S**(130) hodnocení dle stupnice A 
Kvalifikace:  1xS* (125) a 1x S**(130) a vyšších do 12 trestných bodů celkem pro 
dvojici v období od následujícího dne po MČR 2015 do uzávěrky přihlášek na MČR 
2016. 
 
 
Junio ři a juniorky - Kategorie 17 – 18 let 
 
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech 
1. kolo S*(125), 2. kolo S**(130), 3. kolo S**(130) hodnocení dle stupnice A 
Kvalifikace:  2x S**(130) a vyšších do 12 trestných bodů celkem pro dvojici v období 
od následujícího dne po MČR 2015 do uzávěrky přihlášek na MČR 2016. 
 
 
Družstva d ěti  
 
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3 – členných oblastních družstev s rozeskakováním na 
medailových místech. 
1. kolo ZL(110), 2. kolo ZL(110) hodnocení dle stupnice A. V kategorii dětí není 
povolen klasický vodní příkop. Vodní příkop (Liverpool) pod překážkou je povolen, 
jeho šířka však nesmí přesáhnout 2,5m. Horní prvek musí být nižší o 10cm a více, 
než je horní hranice daného parkuru. 
Kvalifikace:  2x ZL(110) a vyšších do 12 tr.bodů, celkem pro dvojici v období od 
následujícího dne po MČR 2015 do uzávěrky přihlášek na MČR 2016. 
Družstva nominuje příslušná oblast – maximálně však dvě oblastní družstva. 
Ukončení prezentace do prvního kola soutěže družstev je nejdříve 1 hodinu po 
ukončení prvního kola dětí jednotlivců. 
 
 
Družstva junio ři 
 
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3–členných oblastních družstev s rozeskakováním na 
medailových místech. 
1. kolo L**(120), 2. kolo L**(120) hodnocení dle stupnice A.  
Kvalifikace:  2x L**(120) a vyšších do 12 tr.bodů, celkem pro dvojici v období od 
následujícího dne po MČR 2015 do uzávěrky přihlášek na MČR 2016. 
Družstva nominuje příslušná oblast – maximálně však dvě oblastní družstva 
Ukončení prezentace do prvního kola soutěže družstev je nejdříve 1 hodinu po 
ukončení prvních kol juniorů jednotlivců. 
 
 
 


