
1/2 

 

Milí rozhodčí, vážení pořadatelé závodů, členové ČJF 

 

v letošním roce se setkáváme s nejasnostmi či pochybeními, které se objevují na závodech v naší 

oblasti. 

Proto bychom vás rádi upozornili na pár věcí, na které je potřeba se zaměřit, aby bylo zajištěno 

dodržování pravidel jezdeckého sportu: 

• Startovní číslo koní v Gallopu –  Gallop nabízí "identifikační číslo koně – např. "0X36", ale 

toto není číslo startovní. Pořadatel (zpracovatel výsledků) musí koním i nadále startovní číslo 

(např. “13”) přiřazovat.  

• Přihlášky na závody – dle Všeobecných pravidel čl. N7 lze přihlášky zasílat výhradně 
prostřednictvím Jezdeckého Informačního systému ČJF (JIS), s výjimkou dohlášek a přihlášek 
zahraničních Sportovců startujících na národní licence cizí národní federace. Jiné formy 
přihlášek jsou v rozporu s pravidly.  

 

• Neschválené jezdecké závody (hobby) - dle Všeobecných pravidel čl. N9  jsou 
neschválenými jezdeckými závody sportovní akce pořádané členy ČJF, které splňují definici 
v bodě 2. čl. N9, ale nejsou předem schváleny příslušným orgánem ČJF a vloženy do JIS. 
Účast členů ČJF na neschválených jezdeckých závodech je zakázána.  
 

• Účast funkcionářů na závodech/hobby – pořadatel odpovídá za účast funkcionářů na 
závodech/hobby dle schváleného rozpisu. Neúčast funkcionáře je porušením PJS a Stanov 
ČJF. 
 

• Hobby soutěže pořádané kdykoliv v průběhu národních závodů – v tomto případě platí pro 
hobby stejná pravidla jako pro oficiální závody (tzn. ústroj sportovce (u skokových pravidel 

2019 jde o ČLÁNEK 256: ÚBOR, OCHRANNÁ HELMA A POZDRAV), postroj koní i role funkcionářů)  

o doporučujeme přidat do rozpisu větu, že hobby jezdci i koně musí být ustrojeni dle 
PJS dané disciplíny 

 

• Hobby soutěže pořádané samostatně – řídí se dle všech PJS  
(pozn.: ohlašovací povinnost je vždy a stejná jako u NZ /na všech sportovních akcích  
organizovaných ČJF (hobby a soutěže) musí pořadatel zabezpečit po celou dobu trvání 
závodů zdravotní službu lékaře / každý kůň může startovat v jednom soutěžním dnu pouze 
ve dvou soutěžích, avšak v každé soutěži pouze jedenkrát, pokud nestanoví pravidla 
disciplíny jinak. Starty v soutěžích v několika jezdeckých disciplínách se nesčítají / v jedné 
soutěži může startovat jeden Sportovec maximálně se třemi koňmi, pokud pravidla disciplíny 
nestanoví jinak.) 
 

• Kumulace funkcí (dle platných všeobecných pravidel) 

a/ stavitel: kumulace funkcí není přípustná (je možná pouze u KMK dle schválených 

zásad a u samostatných hobby závodů, kde se může kumulovat funkce s hlavním 

rozhodčím) 
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b/ hlavní rozhodčí: na oficiálních závodech není kumulace funkcí povolena  

c/ s funkcí člena základního Sboru rozhodčích lze libovolně kumulovat následující 

funkce:  • hlasatel • zpracovatel výsledků  • ředitel závodů. 

 

Kumulace je přípustná pouze u jednoho člena sboru rozhodčích. 

Pozn.   * systém kumulace se vztahuje i na stylového komisaře/rozhodčího  
(styloví rozhodčí (komisaři) – mohou být členy základního sboru rozhodčích) 

 
* rotace funkcí (střídání členů sboru rozhodčích s komisařem/rozhodčím na opracovišti) není 

považována za kumulaci funkcí a je povolena vyjma hlavního rozhodčího. 

• Oblečení rozhodčích – dle. čl. SV9 Všeobecných pravidel 2019 - tento článek říká, jaké 

oblečení je vhodné pro funkci rozhodčího a jaké nikoli.  

I když u nás převažují závody kategorie C a hobby, rádi bychom apelovali na rozhodčí, aby 

dodržovali toto doporučené oblečení. Ošacení by mělo odpovídat vážnosti funkce 

rozhodčího a ten by měl být na první pohled “identifikován”….  

SV 9 - OBLEČENÍ ROZHODČÍCH (pro kategorii A a B povinné, pro kategorii C a hobby doporučené) 
 

✓ Ústroj pro muže:  
Sako – v každém případě vhodné klasické pánské sako, nebo pánský oblek, ve skokových soutěžích kategorie A, MČR, finále KM a 
finále pohárů (a na stejné úrovni i pro ostatní disciplíny) je doporučeno tmavé, nejlépe tmavomodré sako (preferováno tzv. 
„klubové sako“). Toto sako musí být na obvyklém místě vhodně doplněno logem ČJF s označením výkonu funkce.  
Košile – by měla v každém případě nejen vhodně ladit se sakem a s kalhotami, ale i s vhodnou kravatou (i zde by se mělo jednat 
nejlépe o jednotnou kravatu ČJF s logem). Ve vyšších soutěžích viz odstavec saka je doporučena světlá, jednobarevná košile.  
Kalhoty – v každém případě klasické, obvyklého typu, ladící s ostatními částmi oděvu (NIKDY NE typu „jeans“, tříčtvrteční kalhoty 
„kapsáče“ apod.). Ve všech soutěžích vyššího stupně obtížnosti viz odstavec saka, se doporučují kalhoty světle šedé, světle hnědé, 
nebo jiné, světlé, nekřiklavé odstíny.  

✓ Ústroj pro ženy:  
Sako – klasické dámské sako, vhodně laděné se sukní, případně kalhotami nebo se šaty. Sako musí být na obvyklém místě 
doplněno logem ČJF s označením funkce. Může být použit i klasický dámský kostým.  
Halenka – případně košile, vhodně ladící s ostatními doplňky, u vyšších stupnů soutěží (viz odstavec saka pánská ústroj) se 
doporučují světlejší odstíny.  
Oblečení může být vždy vhodně doplněno šátkem s označením ČJF.  

✓ Obecně:  
Veškeré používané oblečení musí být vždy decentní, důstojné, čisté, upravené, nepoškozené a naprosto vhodné nejen pro danou 
disciplínu, počasí, ale i pro předváděnou úroveň soutěží.  
Používaná obuv musí být vhodná k danému oblečení, v žádném případě to nesmí být obuv sportovního charakteru a jiná 
nevhodná obuv.  
Výslovně jsou zakázány pro rozhodčí jakékoliv mikiny a svetry, používané jako svrchní oblečení, krátké kalhoty a jiné 
vysloveně sportovní oblečení!  
Kdykoliv opustí rozhodčí své stanoviště (věž rozhodčích, budku rozhodčích u drezury apod.) musí být korektně ustrojen.  
Tento návrh se netýká překážkových a pomocných rozhodčí ve speciálních disciplínách (C, A, E). Netýká se také rozhodčích 

základního sboru v těchto disciplínách ve dnech terénních zkoušek, ani rozhodčích při rozhodování hobby soutěží, které jsou 

pořádány pouze v rámci hobby závodů. 

Doporučujeme označení rozhodčích a dalších funkcionářů visačkami opatřenými funkcí a logem ČJF 

(např. stavitel, hlavní rozhodčí, komisař atd…) Visačky budeme průběžně distribuovat rozhodčím a 

pořadatelům. 

 

za OV Daniela Ledlová 

 


