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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO MČR SKOKY 2021  

  
  

1. Nedílnou součástí STP všech disciplín jsou Všeobecná ustanovení STP 
uveřejněná v samostatném dokumentu. MČR se řídí těmito STP, platnými 
Stanovami ČJF a Registračním a přestupním řádem ČJF, pravidly 
jezdeckého sportu, všeobecnými pravidly, veterinárními pravidly a rozpisem 
příslušného MČR. Rozpis pro MČR schvaluje VV na základě doporučení 
člena VV pro legislativu ve spolupráci s komisí disciplíny.  
2. Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v 
klasických soutěžích, případně soutěžích stylových (viz. kvalifikace 
jednotlivých kategorií). Lze je plnit i na halových závodech a soutěžích 
v klasických soutěžích v zahraničí.  

  
3. V mistrovských soutěžích může startovat každý soutěžící za 
následujících podmínek:  

 V rámci závodů MČR je možná účast max. 4 kvalifikovaných koní 
na jednoho jezdce.  
 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.  
 O finálním složení družstev rozhoduje vedoucí ekipy na 
technické schůzce vedoucích ekip, kde dojde i k rozlosování družstev 
a bude nahlášeno pořadí startujících jezdců v družstvu.  
 Do třetího kola v mistrovských soutěžích postupuje max. 30 dvojic, 
jejichž součet trestných bodů z prvních dvou kol nepřesáhne 26 tr.b.  

  
4. 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 pro danou obtížnost, 
a jsou nominováni příslušnou oblastí.  

  
5. Sportovec si může vybrat pro účast kategorii, do které náleží svým 
věkem a pohlavím, případně libovolnou vyšší kategorii, pro kterou má 
s daným koněm splněnou kvalifikaci a zároveň 
tím neporuší ustanovení skokových pravidel čl. 255 – „Účast nezletilých 
sportovců v seniorských soutěžích“ v platném znění národní úpravy. (V 
rámci soutěží jednotlivců vždy jen jedna kategorie)  

  
  

MČR SKOKY 2021 – JEDNOTLIVCI, ŽENY A U25  
  

JEDNOTLIVCI  
  
Podmínkou účasti je dosažení věku 18 let v kalendářním roce konání MČR.  
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech. Hodnocení 
dle tabulky A.  
  

1. kolo T* (145 cm)  
2. kolo T* (145 cm)  
3. kolo T** (150 cm) - do třetího kola postupuje maximálně 30 účastníků.  

  
Kvalifikace:   
1 x T* (145 cm) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici   
2 x T* (145 cm) a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci  
  
  
  
  

ŽENY  
  
Podmínkou účasti je dosažení věku 18 let v kalendářním roce konání MČR.  
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech. Hodnocení 
dle tabulky A.  
  

1. kolo S** (130 cm)  
2. kolo ST* (135 cm)  
3. kolo ST** (140 cm) - do třetího kola postupuje maximálně 30 účastníků.  

  
Kvalifikace:   
1 x S** (130 cm) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici   
1  2 x ST* (135 cm) a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici   
1 x ST** (140 cm) a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici  
  
  
   
  

U25 (16 – 25 LET)  
  



Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech. Hodnocení 
dle tabulky A.  
  

1. kolo ST* (135 cm)  
2. kolo ST** (140 cm)  
3. kolo ST** (140 cm), do třetího kola postupuje maximálně 30 účastníků.  

  
Kvalifikace:   
1 x ST* (135 cm) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici   
2 1x ST** (140 cm) a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé 
kvalifikaci  
  
  
  
  

DRUŽSTVA  
  
Soutěž družstev je přístupná i jezdcům kategorie U25.  
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3 – členných oblastních družstev s rozeskakováním na 
medailových místech. Hodnocení dle tabulky A.  
  

1. kolo S** (130 cm)  
1. kolo S** (130 cm), do druhého kola postupuje max. 15 družstev  

Družstva postupující na 11. - 15. místě nesmí mít větší ztrátu než 8 tr.b. na 
10. družstvo.  
  

Kvalifikace:   
2 x S** (130 cm) a vyšší se součtem max. 4 tr. b. z obou kvalifikací pro dvojici.  
  
Družstva nominuje příslušná oblast – maximálně však dvě tři oblastní družstva. Do 
soutěží družstev může oblast přihlásit max. 10  15 dvojic.  
Ukončení prezentace do prvního kola soutěže družstev je nejdříve 1 hodinu po 
ukončení všech prvních kol jednotlivců.  
  
Konec stránky  
  

MČR SKOKY 2021 – DĚTI A JUNIOŘI  
  

DĚTI (12 – 14 LET)  
  
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech. Hodnocení dle tabulky A. 
V kategorii dětí není povolen klasický vodní příkop. Vodní příkop (Liverpool) pod 
překážkou je povolen, jeho šířka však nesmí přesáhnout 2,5 m. Horní prvek musí být 
nižší o 10 cm a více, než je horní hranice daného parkuru.  
  

1. kolo L* (115 cm)  
2. kolo L* (115 cm)  
3. kolo L** (120 cm)  

  
Kvalifikace:   



1 x L* (115 cm) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici nebo 1 x L* (115cm) a vyšších 
s max. s půl bodem strženým ze základní stylové známky za penalizaci ve stylové 
soutěži.  
1 x L* (115 cm) a vyšší s max. počtem 8 tr.b pro dvojici nebo 1 x L* (115cm) a vyšších 
s max. jedním bodem strženým ze základní stylové známky za penalizaci ve stylové 
soutěži.  
1 x L** (120 cm) a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici nebo 1 x L** (120cm) a 
vyšších s max. jedním bodem strženým ze základní stylové známky za penalizaci ve 
stylové soutěži.  

MLADŠÍ JUNIOŘI A JUNIORKY (14 – 16 LET)  
  
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech. Hodnocení dle tabulky 
A.  
  

1. kolo L** (120 cm)  
2. kolo S*  (125 cm)  
3. kolo S** (130 cm)   

  
Kvalifikace:  
1 x L** (120 cm) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici nebo 1 x L** (120cm) a 
vyšších s max. půl bodem strženým ze základní stylové známky za penalizaci ve 
stylové soutěži  
  
1 x S* (125 cm) a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici nebo 1 x S* (125cm) a vyšších 
s max. jedním bodem strženým ze základní stylové známky za penalizaci ve stylové 
soutěži  
  
1 x S** (130 cm) a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici.  
  
  

STARŠÍ JUNIOŘI A JUNIORKY (17 – 18 LET)  
  
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech. Hodnocení 
dle tabulky A.  
  

1. kolo S* (125 cm)  
2. kolo S** (130 cm)  
3. kolo S** (130 cm)   

  
Kvalifikace:   
1 x S* (125 cm) a vyšší s max. počtem 8 (4) tr.b. pro dvojici,  
2 1 x S** (130 cm) a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé 
kvalifikaci  
  
  
  

DRUŽSTVA DĚTI  
  
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3 – členných oblastních družstev s rozeskakováním na 
medailových místech. Hodnocení dle tabulky A. V kategorii dětí není povolen klasický 



vodní příkop. Vodní příkop (Liverpool) pod překážkou je povolen, jeho šířka však nesmí 
přesáhnout 2,5 m. Horní prvek musí být nižší o 10 cm a více, než je horní hranice 
daného parkuru.  
  

1. kolo ZL (110 cm)  
2. kolo ZL (110 cm), do druhého kola postupuje max. 15 družstev,   

Družstva postupující na 11.-15. místě nesmí mít větší ztrátu než 8 tr.b. na 
10. družstvo.  
  

Kvalifikace:   
2 x ZL (110 cm) a vyšších se součtem max. 12 tr. b. z obou kvalifikací pro dvojici.  
nebo  
2 x ZL (110cm) a vyšších s max. jedním bodem strženým ze základní stylové známky 
za penalizaci ve stylových soutěžích.  
Povolena je kombinace 1x klasická soutěž a 1x stylová soutěž  
  
  
Družstva nominuje příslušná oblast – maximálně však tři dvě oblastní družstva. Do 
soutěže družstev může oblast přihlásit max. 15 10 dvojic. Ukončení prezentace do 
prvního kola soutěže družstev je nejdříve 1 hodinu po ukončení prvního kola dětí 
jednotlivců.  
  
  
  
  

DRUŽSTVA JUNIOŘI  
  
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3–členných oblastních družstev s rozeskakováním na 
medailových místech.  
  

1. kolo L** (120 cm)  
2. kolo L** (120 cm), do druhého kola postupuje max. 15 družstev,   

Družstva postupující na 11.-15. místě nesmí mít větší ztrátu než 8 tr.b. na 
10. družstvo.  
  

Kvalifikace:   
2 x L** (120 cm) a vyšších se součtem max. 12 tr. b. z obou kvalifikací pro dvojici.  
nebo  
2 x L** (120cm) a vyšších s max. jedním bodem strženým ze základní stylové 
známky za penalizaci v obou stylových soutěžích.  
Povolena je kombinace 1x klasická soutěž a 1x stylová soutěž  
  
  
  
Družstva nominuje příslušná oblast – maximálně však tři dvě oblastní družstva. Do 
soutěže družstev může oblast přihlásit max. 15 10 dvojic. Ukončení prezentace do 
prvního kola soutěže družstev je nejdříve 1 hodinu po ukončení prvního kola dětí 
jednotlivců.  
  
Konec stránky  



 
 
 
  

KVALIFIKACE NA ME  
  

Nominaci reprezentantů ČR všech kategorií navrhuje odborná komise ve 
spolupráci s reprezentačním trenérem a schvaluje VV.  

  
KATEGORIE DĚTI  

  
Splnění kvalifikačních kritérií FEI pro příslušný rok a navíc:  
  
Absolvování Grand Prix na CSI Ch/J/Y do 8 tr.b. v základním kole  
  

nebo  
  

Absolvování soutěže Poháru Národů na CSIO Ch/J/Y do 8 tr.b v jednotlivém kole  
  

nebo  
  
Absolvování nejméně dvou klasických soutěží na výšce 125 cm v základním kole, do 
4 tr.b. z obou soutěží celkem, a to na venkovních závodech CSI  
  
Kvalifikaci je možno plnit od 1.7.2020 do uzávěrky nominativních přihlášek na ME 
2021.  
  

OSTATNÍ VĚKOVÉ KATEGORIE  
  
Splnění kvalifikačních kritérií FEI pro příslušný rok.  
  
 


