
Dodatek pravidel pro Finále ČP ve stylovém skákání pony jezdců 
 

 
ČLÁNEK 298: NÁRODNÍ SOUTĚŽE 
1.    Soutěže hodnocené podle stylu 

1.1. Soutěž o nejlepší styl Sportovce 

• Soutěž probíhá na parkuru určeného stupně obtížnosti a postaveného podle předepsané tabulky  SK1 
pro stavbu parkurů vždy bez rozeskakování. 

• Každá dvojice (Sportovec a kůň) je hodnocena samostatně sborem rozhodčích a dvěma případně třemi 
komisaři v kolbišti odděleně – každý komisař po odjetí každé dvojice zapíše stylovou známku od 0 do 
10 na jedno desetinné místo za styl a tu předá koordinátorovi. Poté bude provedeno veřejné slovní 
ohodnocení výkonu Sportovce komisaři (hlasitý komentář). Po slovním ohodnocení bude oznámena 
výsledná známka za styl ve formátu průměru dvou případně tří stylových známek udělených za styl od 
jednotlivých komisařu zaokrouhlená na jedno desetinné místo dle matického zaokrouhlení.  
 Soutěž na styl Sportovce rozhodují rozhodčí disciplíny a komisaři, kteří jsou uvedeni na seznamu 
stylových komisařů v disciplíně skoky, v případě zahraničních komisařů či rozhodčích nominuje komise 
pony pro co nejvyšší objektivitu. 

• Rozhodčí ve své známce hodnotí tato kritéria: 
- přiložená a pevná holeň, prošlápnutá pata 
- jemná a klidná ruka, Sportovec jde s pohybem koně 
- vzpřímená hlava Sportovce, brada směřuje kupředu, rovná záda 
- pravidelný cval na správnou nohu 
- zachování správného rytmu 
- zachování předepsaného počtu cvalových skoků mezi překážkami 
- sledování pohybu koně při cvalu před skokem, nad skokem a po doskoku 
- vedení koně na rovné čáře a na obloucích 
- správně zvolené tempo parkuru 

• Používaná škála známek: 

10 = vynikající 7 = téměř dobré 4 = nedostatečné 1 = velmi špatné 

9 = velmi dobré 6 = uspokojivé 3 = téměř špatné 0 = neprovedeno 

8 = dobré 5 = dostatečné 2 = špatné 

• Od udělené známky se odečítají body za: 
- chyba na překážce 0,50 b 
- první neposlušnost 0,50 b 
- druhá neposlušnost 0,50 b 
- třetí neposlušnost vylučuje 
- pád Sportovce, koně nebo obou vylučuje 
- za překročení stanoveného času – za každou započatou sekundu   0,1b 

• Konečné umístění soutěžících je možno vyhodnotit dvěma způsoby je hodnoceno dle těchto možností 
(musí být uvedeno v rozpise): 

298.1.1.1 – Podle počtu získaných bodů za styl


