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PREAMBULE  

Toto jsou Reiningová pravidla, platné od 1. dubna 2022.  

Od výše uvedeného data jsou všechny dříve vydané dokumenty (jiné verze a všechny ostatní oficiální 
dokumenty) tímto vydáním nahrazeny.  

Tato musí být uplatňována v souladu se Stanovami, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly i dalšími 
pravidly a nařízeními vydanými ČJF.  

Tato Pravidla nemohou postihnout všechny varianty situací. Jsou doplněny Směrnicemi, které ČJF 
aktualizuje na svých webových stránkách a které by měly být používány k výkladu pravidel.  

Současné, ve všech neočekávaných nebo výjimečných situacích je povinností sboru rozhodčí a ostatních 

zástupců ČJF činit rozhodnutí ve sportovním duchu a co nejblíže k záměru těchto pravidel, Všeobecných 
pravidel a ostatních pravidel a předpisu ČJF.  

V zájmu stručnosti těchto pravidel je používán mužský rod, který zahrnuje obě dvě pohlaví.   
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ČJF KODEX CHOVÁNÍ  

Česká jezdecká federace (ČJF) žádá všechny, kteří jsou spojeni s jezdeckým sportem, aby se řídili Kodexem 

chování. Pohoda a zdraví koně musí být vždy prvořadé a nesmí nikdy být podřízené soutěžním nebo 
obchodním vlivům. Zvlášť musí být přihlíženo k následujícím bodům: 

1. Všeobecný prospěch   

a) Dobrý management  

  Ustájení a krmení koní musí odpovídat dobrému managementu. Kůň musí mít vždy k dispozici čisté 
 a kvalitní ustájení, vodu a krmivo.  

b) Tréninkové metody  

  Tréninkové metody musí odpovídat fyzické kondici koně a úrovni disciplín, kterých se účastní. 
 Nesmí být použita jakákoliv tréninková metoda, která by koně zneužívala nebo působila strach.  

c) Kování a výstroj  

  Kování a péče o nohy koně musí být na vysoké úrovni. Výstroj musí být sestavena tak, aby dobře 
 padla a nepůsobila bolest či zranění. 

d) Přeprava  

  Koně musí být během přepravy chráněni před zraněními a ostatními riziky. Přepravníky musí být 

 bezpečné, se zajištěnou ventilací, udržované, pravidelně dezinfikované a řízené zkušeným řidičem. 
 Při manipulaci s koněm musí být přítomni zkušení ošetřovatelé.   

e) Doprava  

  V souladu se platnými pravidly musí být všechny cesty dobře plánované, s pravidelnými 
 přestávkami s ohledem na pohodlí a bezpečí koně. 

 

2. Sportovní způsobilost  

a) Kondice a způsobilost  

  Koně a sportovci musí být v kondici a zcela zdraví a způsobilí, aby jim byla povolena účast na 

 závodech. Koním musí být dopřán dostatečný odpočinek mezi tréninky a soutěžemi, stejně tak po 

 transportu.  

b) Zdravotní stav  

  Kůň, u kterého je podezření na zdravotní potíže, by se závodů neměl účastnit/v závodech 

 pokračovat. V případě pochybností je třeba vyhledat veterináře ke konzultaci.  

c) Dopink a medikace  

  Dopink a medikace jsou považovány za závažné narušení pohody a zdraví koně a nebudou 

 tolerovány. Po jakémkoliv veterinárním zákroku musí být zajištěna před účastí na závodech 

 dostatečně dlouhá doba na rekonvalescenci.  

d) Chirurgické zákroky  

  Jakýkoliv chirurgický zákrok, který ohrožuje pohodu a zdraví soutěžícího koně nebo bezpečnost 
 ostatních koní nebo sportovců nesmí být povolen.  

e) Březí klisny/klisny po porodu  

  Klisny, které jsou březí déle než čtyři měsíce, nebo klisny po porodu až do odstavu hříběte se nesmí 

 účastnit závodů.  
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f) Zneužívání jezdeckých pomůcek  

  Zneužívání jezdeckých pomůcek (bičů, ostruh atd.) nebude tolerováno a řídí se pravidly 

 stewardingu. 

 

3. Závody nesmí ovlivnit pohodu a zdraví koně   

a) Soutěžní areály  

  Koně musí trénovat a soutěžit pouze ve vhodných a bezpečných areálech s ohledem na bezpečnost 

 koní.  

b) Povrchy  

  Všechny povrchy, na kterých se koně pohybují, trénují nebo soutěží, musí být připraveny tak, aby 

 vyloučily možnost zranění.   

c) Extrémně teplé počasí  

  Pokud by z důvodu extrémně teplého počasí mělo dojít k ohrožení pohody a zdraví koně, soutěž se 
 nesmí konat. Dále musí být zajištěna možnost rychlého zchlazení koní po soutěži.  

d) Ustájení na závodech  

  Stáje musí být bezpečné, hygienické, pohodlné, s dobrou ventilací a dostatečně prostorné. Čerstvá 

 voda a užitková voda musí být vždy k dispozici.  

 

4. Humánní zacházení s koňmi  

a) Veterinární péče  

  Na závodech musí být vždy k dispozici veterinář. Pokud je kůň zraněn, nebo vyčerpán během 
 soutěže, jezdec musí sesednout a veterinář musí koně zkontrolovat.  

b) Doporučená zdravotní zařízení  

  Pokud je to nezbytné, kůň by měl být transportován do nejbližšího zdravotního zařízení k další 

 léčbě. Zraněným koním musí být poskytnuta plnohodnotná podpůrná léčba před převozem. 

c) Zranění během soutěží  

  Následky zranění utrpěných během soutěží by měly být monitorovány. Povrch soutěžního areálu, 

 frekvence soutěží a další rizikové faktory by měly být důkladně prověřovány tak, aby minimalizovaly 

 možnosti zranění. 

d) Eutanázie  

  Pokud jsou zranění rozsáhlá a kůň musí být utracen, učiní tak humánním způsobem veterinář, a to 
 co nejrychleji, aby minimalizoval bolest.   

e) Ukončení aktivní soutěžní činnosti  

  Veškeré úsilí musí směřovat k tomu, aby koním byla věnována řádná pozornost i po ukončení jejich 
 aktivní sportovní činnosti a aby s nimi bylo zacházeno humánně.   

 

5. Vzdělávání  

ČJF důrazně žádá všechny osoby zainteresované v jezdeckém sportu, aby se snažili dosáhnout co nejvyšší 
úrovně vzdělání ve své specializaci.  

Kodex chování může být příležitostně aktualizován a názory všech jsou vítány. Pozornost bude věnována 

dalším výzkumům ohledně pohody a zdraví koní, které ČJF podporuje.    
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VŠEOBECNĚ  

PRAVIDLA  

1. Záměrem těchto pravidel je standardizovat reiningové soutěže, aby podmínky v těchto soutěžích byly 

stejné a korektní.  

2. Reiningové závody se zahajují jednu hodinu před prvním startem soutěží a končí půl hodiny po 

závěrečném vyhlášení výsledků.  

3. Reining je bodovaná soutěž, která má za cíl ukázat atletické schopnosti koní westernových plemen v 
uzavřené aréně.  

4. Při reiningové soutěži musí dvojice předvést jednu z několika schválených úloh. Každá úloha zahrnuje 

malé pomalé kruhy, velké rychlé kruhy, letmé přeskoky, rollbacky, spiny, couvání a sliding stopy, které 
jsou typickým znakem reiningového koně.  

 

DEFINICE SOUTĚŽE  

Každá soutěž je soutěží, pokud na startovní listině zůstanou po jejím uzavření nejméně 3 různí jezdci z 

nejméně 2 subjektů. Ze soutěže, kde je jakýmkoli způsobem vyhodnocován žebříček Sportovců nebo koní, 

nebo jednotlivých pohárových kol nebo finále, bude započítáván výsledek, pokud danou soutěž dokončí 

nejméně tři různí Sportovci ze dvou subjektů. 

 

ZPŮSOBILOST  

Národních reiningových soutěží se smí zúčastnit pouze jezdec ve věku 11 let a starší, s platnou licencí ČJF. 

Pro věkovou hranici jezdců i koní je rozhodný rok, ne datum narození. Soutěžní dvojice se mohou 

kvalifikovat na Mistrovství ČR v reiningu pouze podle schválených Sportovně technických podmínek pro 

příslušný rok.  

Za oficiální soutěže jsou považovány ty, které vypisuje ČJF a jsou uvedené ve sportovním kalendáři ČJF.  

Vypisované reiningové třídy:  

1. Reining Junior  

a) Určen pro mladé koně ve věku 4 a 5 let.  

b) Kůň muže být předváděn na kroužkovém udidle a hackamore obouručně vedený, nebo na pákovém 
udidle jednoručně vedený.  

c) Koně mohou předvádět všechny kategorie jezdců. 

 

2. Reining Senior  

a) Určen pro koně ve věku 6 let a starší.  

b) Kůň muže být převáděn pouze na pákovém udidle jednoručně vedený.  

c) Koně mohou předvádět všechny kategorie jezdců.  

 

3. Reining Mládež  

a) Určen pro jezdce od 11 do 18 let.  
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b) U dětí do 15 let je nezbytný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.  

c) Jezdci mohou předvádět koně ve věku 4 let a starší. 

d) Kůň muže být předváděn na kroužkovém udidle a hackamore obouručně vedený, nebo na pákovém 

udidle jednoručně vedený.  

 

4. Reining Amatér  

a) Určen pro jezdce ve věku 12 let a starší, kteří v posledních 24 měsících nesoutěžili, netrénovali nebo 

nepomáhali trénovat koně za odměnu, peněžitou či jinou (přímo nebo nepřímo), ani neobdrželi 
odměnu za výuku jiné osoby v tréninku koně nebo jízdě na koni.  

Peněžité nebo věcné výhry v soutěžích se za odměnu ve smyslu tohoto odstavce nepovažují.  

b) Jezdec podáním přihlášky k účasti ve třídě Amatér prohlašuje, že splňuje podmínky dle tohoto 
pravidla pro účast v této třídě.  

Případné pochybnosti o pravdivosti prohlášení dle bodu pro konkrétní jezdce, přezkoumá a 

projedná sportovní komise pro reining ČJF a současně navrhne příslušné opatření.  

Případné zjištění, že prohlášení nebylo pravdivé, bude považováno za disciplinární přestupek ve 
smyslu „Disciplinárního řádu ČJF“ v platném znění, a jako takové bude dále řešeno.  

c) Jezdci mohou předvádět koně čtyřleté a starší. 

d) Kůň muže být předváděn na jakémkoli povoleném udidle v závislosti na věku koně (viz třída 

Junior/Senior).  

 

5. Reining Futurity 

a) Není oficiální soutěží ČJF, ale vypisuje se jako předvedení koní. 

b) Určen pro koně ve věku 3 let. 

e) Kůň muže být předváděn na kroužkovém udidle a hackamore obouručně vedený, nebo na pákovém 

udidle jednoručně vedený.  

d) Koně mohou předvádět všechny kategorie jezdců.  

e) Pro účast na Mistrovství ČR není potřeba žádná kvalifikace. 
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KONĚ  

PODMÍNKY ÚČASTI  

1. Reiningových soutěží se mohou účastnit koně od tří let.  

2. Každý kůň může startovat v jednom soutěžním dni pouze ve třech soutěžích, avšak v každé soutěži 
pouze jedenkrát. 

3. V jedné soutěži může startovat jeden jezdec maximálně se třemi koňmi. 

4. Na jedněch národních závodech může jezdec startovat na libovolném počtu koní. 

5. Omezení pro opracování koní: veškeré opracování koní musí být prováděno v určené aréně.  

6. Během opracování nebo tréninku nesmí být sliding stopy prováděny blíže než 2 m od hrazení arény.  

7. Během opracování nebo tréninku nesmí být prováděno více než 8 po sobě jdoucích spinů. Vystresovaní 

nebo unavení koně nesmí provádět spiny.  

8. Maximální celkový čas na povolený trénink je 90 minut (jednou za 12 hodin) na jednoho koně. 
Nevztahuje se na lonžování nebo vedení koně na místech k tomu určených.  

9. Klisny se nesmí účastnit soutěží od čtvrtého měsíce březosti až do odstavu hříběte (viz Veterinární 

pravidla). 

 

TÝRÁNÍ KONÍ, KONTROLA MEDIKACE A DOPINGU, PASY KONÍ 

1. Platí Všeobecná pravidla, Veterinární pravidla, Pravidla pro kontrolu medikace a dopingu koní 
(EADCMR) a Pravidla pro kontrolu dopingu Sportovců (ADRHA).  

2. Žádný trénink nesmí probíhat v nočních hodinách (23:00 – 05:00 hod.)  

 

KRVÁCENÍ  

1. Jestliže má rozhodčí podezření, že kdekoliv na koni vidí během patternu krev, zastaví koně a provede 

kontrolu. Pokud na koni je krev, dvojice je vyloučena. Vyloučení je konečné. Pokud rozhodčí během 

kontroly usoudí, že na koni žádná krev není, Jezdec může opakovat úlohu, jakmile je to dle rozpisu 

možné.  

2. Pokud rozhodčí kontroly výstroje nebo hlavní rozhodčí objeví čerstvou krev v oblasti koňské huby nebo 

tam, kde se koně dotýkají ostruhy v průběhu kontroly výstroje, dvojice je vyloučena.   

3. Pokud je kůň vyloučen v souladu s body uvedenými výše, nebo je poraněn během patternu a po 

skončení patternu krvácí, je prohlédnut určeným veterinářem před další soutěží. Veterinář určí, zda je 

kůň schopen pokračovat v soutěži. Proti rozhodnutí Veterináře není odvolání.  

 

USTÁJENÍ  

1. Přístup do stájí: viz Všeobecná a Veterinární pravidla.  

2. Bezpečnost ve stájích: viz Veterinární pravidla.   
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VÝSTROJ  

OBLEČENÍ, OCHRANNÁ PŘILBA A POZDRAV  

1. Všichni Sportovci musí nosit vhodný westernový oděv, což zahrnuje košili s dlouhým rukávem a 

límečkem, kovbojské boty a westernový klobouk, nebo bezpečnostní helmu. Pokud jsou Sportovci při 
tréninku v soutěžní aréně, jsou povinni nosit soutěžní nebo týmový oděv.  

2. Sportovci ve věku 18 let a mladší musí nosit ochrannou helmu vždy, kdy sedí na koni, a to až do konce 
kalendářního roku, v kterém dovršili 18 let. Přilba musí být řádně upevněna na hlavě Sportovce.    

3. Pozdrav: Musí být proveden v souladu s Všeobecnými pravidly.  

 

VÝSTROJ  

1. Udidla a bosaly 

a) Stihlové (kroužkové) udidlo a tradiční hackamore (bosal) je povoleno.  

b) Obouruční vedení přípustné výhradně při použití kroužkového udidla, a to pouze v případě, že je 
jeho použití pro danou soutěžní třídu povoleno.  

c) Pákové udidlo (bit) má jednodílnou nebo dělenou ústní část, má ramena a působí pákovým 

efektem. Všechna udidla musejí být bez mechanických částí a musejí mít charakter standartního 
westernového udidla.  

d) Standartní westernové pákové udidlo muže mít nejvýše 21,5 cm dlouhá ramena (postup měření je 
uveden ve směrnicích pro reiningové rozhodčí NRHA). Ramena mohou být pevná nebo volná.  

e) Ústní část musí být kulatá, oválná nebo vejčitého tvaru, hladká, bez obalu, kovová o průměru 0,8 

cm až 1,9 cm, měřeno 2,5 cm od okraje. Mohou být vykládaná, ale musí být hladká. Nic nesmí 

vystupovat nad ústní část, jako například hroty, kroužky, apod. Můstek nesmí být vyšší než 8,9 cm, 

válečky a kryty jsou povoleny. Dělená ústní část, halfbreeds a spades jsou standartní.  

f) Při použití pákového udidla jsou otěže drženy vždy jen v jedné ruce, a tato ruka se nesmí měnit. 

Ruka má být okolo otěže, mezi otěžemi je povolen nejvýše jeden prst. Porušení tohoto pravidla je 
penalizováno skóre 0.  

g) Uzavřená otěž není povolena, s výjimkou použití klasického romalu nebo bosalu. 

h) Mecate je povoleno.  

i) Při použití romalu nesmí být mezi otěžemi žádný prst, volná ruka musí držet konec romalu ve 

vzdálenosti minimálně 40 cm od vedoucí ruky. Použití volné ruky ke zvýšení tahu nebo zkrácení 

otěže, bude posuzováno jako použití druhé ruky na otěži – tj. skóre 0, s výjimkou situace, kdy je v 
patternu předepsáno celkové zastavení.  

j) Slip nebo gag bit, donuts nebo flat polo mouthpieces nejsou povoleny.  

k) Jsou zakázány provazové nebo kožené bosaly a podbradní řetízky či řemínky opletené drátem nebo 
s mechanickými doplňky. 

l) Udidlo je povinně doplněno podbradním řemínkem nebo řetízkem širokým minimálně 1,27 cm. 

2. Použití plochých hladkých kožených nebo nylonových nánosníků je povoleno v prostorách určených pro 

trénink a opracování před soutěží, ale během soutěže je zakázáno. Šířka nánosníku musí být minimálně 
1,5 cm a maximálně 2,6 cm. Správné použití viz Manuál stewardů reiningu.  
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3. Zakázáno je používání průvlečných otěží, elektrošoku, bičů nebo holí, vyvazování ocasu, které by měnilo 

jeho pohyb, tack collars, břišních obinadel, pásů a jiných materiálů okolo břicha. Chrániče uší jsou 

povoleny.  

4. Elektronické vybavení: použití elektronického vybavení není v soutěžní aréně povoleno.  

5. Na opracovišti je povoleno použití pouze té výstroje, která je povolena pro soutěž.  

6. Namátkové kontroly se budou konat během opracování, a to buď u vstupu nebo u východu z prostoru 
určeného pro trénink nebo opracování. Tyto kontroly mohou být provedeny ČJF stewardi. 

V případě pochybností rozhodne hlavní rozhodčí, je-li výstroj povolená, či nikoliv.  

7. Nedodržení podmínek výstroje těchto pravidel bude mít za následek diskvalifikaci ze soutěže.   
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FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ 

ROZHODČÍ 

1. Hodnocení provádí 1, 2, 3 nebo 5 rozhodčích současně. V případě dvou a tří je výsledné bodové 

hodnocení součtem hodnocení od jednotlivých rozhodčích. V případě pěti se nejvyšší a nejnižší skóre 
škrtá, a výsledné bodové hodnocení je součtem hodnocení zbylých tří rozhodčích.  

2. Každému rozhodčímu musí asistovat zapisovatel mluvící stejným jazykem.  

3. Na všech soutěžích pořádaných na národní úrovni, uznaných jako kvalifikační pro národní mistrovství, je 

Sbor rozhodčích jednočlenný. Pro národní mistrovství je Sbor rozhodčích nejméně dvoučlenný, včetně 
hlavního rozhodčího.  

4. Hlavní rozhodčí a další členové Sboru rozhodčích jsou jmenováni příslušným orgánem ČJF, a to ze 
seznamu schválených reiningových rozhodčích.  

5. Jeden národní rozhodčí smí rozhodovat v kvalifikačních závodech v daném roce u jednoho pořadatele 
maximálně 2x.  

6. Zahraniční rozhodčí musí mít platnou kartu rozhodčího NRHA. 

 

STEWARD 

1. Na každé závody je jmenován steward ze seznamu ČJF stewardů.  

2. Steward musí zajistit, aby bezpečnost ve stájích byla přiměřená úrovni soutěže.  

3. Steward je odpovědný za správnou organizaci průběhu soutěže.  

4. Steward je nápomocen organizačnímu výboru a Sboru rozhodčích, dodržovat všechny stanovené funkce 

během soutěže, veterinární prohlídky a opracování koní, úvodního i závěrečného ceremoniálu, a jiných 
potřebných činností.  

5. Steward je odpovědný za celkovou bezpečnost a pohodu účastníků soutěže. Musí úzce spolupracovat 
s hlavním rozhodčím a veterinárním delegátem.  

6. Steward předchází a zaznamenává každý případ nevhodného zacházení s koněm nebo nesportovní 

chování jezdců, majitelů koní, asistentů nebo diváků.  

 

ROZHODČÍ PRO KONTROLU VÝSTROJE 

1. Pro závody ČJF může být jmenován Rozhodčí pro kontrolu výstroje. Pro mistrovství je jeho jmenování 
povinné, jeho funkci však může zastat steward na opracovišti. Jeho povinností je:  

a) Kontrolovat koně a jejich výstroj před a/nebo po každé jízdě.  

b) Informuje Sbor rozhodčích o přestupcích, za které by mohla být dvojice diskvalifikovaná (hodnocení 
NO SCORE).  

c) Hlásit by měl pouze zřejmé přestupky. V případě nejasné nebo hraniční situace by měl poskytnout 
výhodu oprávněných pochybností a tuto situaci nehlásit.  

d) Sbor rozhodčích by měl být upozorněn a měl by mu být předveden každý přestupek ihned, jakmile 

je to možné (když následující kůň ukončil svoji jízdu). V případě nepovolené výstroje může Rozhodčí 

pro kontrolu výstroje počkat na následující přestávku pro úpravu kolbiště na ostatní rozhodčí, 

pokud je jezdec ochoten mu ponechat uvedenou výstroj k dořešení. Pokud toto jezdec odmítne, je 
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ihned vyřazen. Jestliže rozhodčí zjistí přestupek a rozhodne o neudělení skóre a jezdec s tím 

souhlasí, nemusí být tato situace konzultována s rozhodčími.  

e) Organizační výbor může nahradit rozhodčího pro kontrolu výstroje, nebo nechat kontrolu koní a 

výstroje na stewardovi.  

f) Rozhodčí pro kontrolu výstroje, pokud je ČJF nebo NRHA rozhodčím, může nahradit člena sboru 
rozhodčích a to v následujících situacích:  

a. Pozdní příjezd nebo nemožnost dostavit se na soutěž. 

b. Nemoc nebo zranění před nebo v průběhu akce. 

c. Konflikt zájmu mezi rozhodčím a jezdcem nebo majitelem koně. 

g) Spolupracuje s organizačním výborem při organizaci činnosti u vchodu do arény a pomáhá jezdcům.  

h) Jezdci si mohou vybrat kontrolu výstroje před soutěží. To však nepředznamenává výrok rozhodčího 
provádějícího kontrolu výstroje po jízdě.  

i) Pomáhá udržet prostor u vchodu do arény čistý a bezpečný.  

 

OSTATNÍ 

Technický delegát – na národních závodech a MČR není technický delegát povinen, pokud není jmenován, 

steward je povinen vždy. 

Veterinární dohled – na všech reiningových soutěžích musí být jmenován veterinární dohled v souladu s 
Veterinárními pravidly.  

 

STŘET ZÁJMŮ  

1. Střet zájmů nastává, když jednotlivec, který je jakkoliv spojován s ČJF, je zapojen do dalších aktivit, 
které by mohly mít případně vliv nebo by mohly ovlivňovat činnost jiných.  

2. Střet zájmů je definován jako jakýkoliv osobní, profesionální nebo finanční vztah, včetně vztahu 
rodinných příslušníků, který by mohl ovlivnit vykonávání činnosti nebo funkcí pro ČJF.  

3. Střetu zájmů je třeba se vyvarovat, kdykoliv je to možné. Nicméně, střet zájmů může být spojen se 

zkušeností a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalifikaci funkcionářů. Rovnováha mezi 
konfliktem a odbornými znalostmi je korigována pravidly jednotlivých disciplín.  

 

NÁKLADY  

Organizační výbor nese náklady za cestu, stravu a ubytování pro členy Sboru rozhodčích, Veterinárního 
delegáta, stewarda.  
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SOUTĚŽE A BODOVÁNÍ  

BODOVÁNÍ A SHODY  

1. Bodování je založeno na bodovém hodnocení v rozsahu od 0 do nekonečna, kde 70 bodů znamená 

průměrné hodnocení.  

2. Jednotlivé manévry jsou hodnoceny od -1½ do +1½ s hodnocením 0 za manévr, který je korektní, ale 

bez žádného stupně náročnosti.  

3. Hodnocení je vyhlašováno po každé jednotlivé jízdě.  

4. Všechna shodná umístění na 1., 2. a 3. místě na Mistrovství, budou vyřešena rozjížďkou, při níž bude 

použit stejný pattern a pořadí na startu jako v samotné soutěži. Shoda na prvním místě bude tak řešena 
vždy s výjimkou případu, kdy se oba účastníci dohodli na rozdělení cen bez rozjížďky. 

5. Dvojice, která odmítne rozjížďku, ztrácí první místo a bude kontumačně umístěna na místě druhém, bez 

ohledu na finanční výhru. Dvojice, která se účastní rozjížďky, se ani v případě diskvalifikace nemůže 

umístit na horším místě, než na kterém měla shodu (např. pokud před rozjížďkou byla dvojice na 1. – 3. 

místě, skončí nejhůř celkově třetí).  

6. Nemůže být provedena více než jedna rozjížďka, pokud i potom existuje shoda, rozhodne o pořadí 

losování. 

7. Žádné další shody nebudou řešeny. Na národních soutěžích je shodné umístění více jezdců povoleno. 

Výhry budou rozděleny shodně mezi všechny shodně umístěné dvojice.  

 

NO SCORE  

1. Za následující přestupky bude uděleno NO SCORE, současně s tím i další postihy, které mohou být 

uděleny podle Všeobecných pravidel ČJF:  

a) Nevhodné zacházení s koněm v soutěžní aréně a/nebo prokazatelné zneužití koně před nebo v 

průběhu předvedení koně v soutěži. 

b) Použití nedovolené výstroje. 

c) Použití jakékoliv barvy nebo substance, která má zamaskovat známky poukazující na zneužití koně 

nebo použití nadměrného množství barvy či laku k jiným účelům.  

d) Neschopnost sejmout a/nebo předvést koně a jeho výstroj stanovenému rozhodčímu ke kontrole. 

e) Neúcta nebo nevhodné chování jezdce. 

2. Rozhodčí mohou odvolat dvojici, kdykoliv nastanou v aréně nebezpečné nebo neregulérní podmínky 
pro koně a/nebo jezdce.  

3. NO SCORE se nepočítá do žádné z kvalifikací (poháru nebo mistrovství).  

 

SKÓRE 0   

1. Neschopnost dokončit pattern tak, jak je předepsáno. 

2. Provedení manévru v jiném pořadí či směru, než je předepsáno. 

3. Přidání manévru v porovnání s popisem patternu. 

Výjimka: Zastavení v první čtvrtině kruhu po nacválání není považováno za přidaný manévr, ale pouze 
za přerušení chodu, tedy penalta 2. 
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4. Přetnutí středové osy arény při nájezdu před nebo po rollbacku v patternu, kde je předepsán cval ½ 

kruhu kolem konce arény.  

5. Klus delší než ½ kruhu nebo ½ délky arény. 

6. Couvání více než dva plné kroky tam, kde není v patternu předepsáno. 

7. Obrat o více než 90 stupňů tam, kde není v patternu předepsáno.  

8. Přetočení spinu o více než ¼ obratu. 

9. Poškození výstroje, které zpozdí provedení patternu. 

10. Vzpírání se nebo odmítnutí poslušnosti, které má za následek zpoždění provedení manévru. 

11. Útěk nebo ztráta kontroly, kdy již není možno rozeznat, je-li kůň ještě veden v patternu. 

12. Pád koně nebo jezdce. Za pád koně je považováno, když se dotýká země rameno, boky nebo spodní 
linie těla.  

13. Použití druhé ruky na otěži, více než jednoho prstu vedoucí ruky mezi otěžemi nebo změna vedoucí 

ruky u pákového udidla. 

14. Upuštění otěže, která se dotkla země, když byl kůň v pohybu.  

 

PENALTA 5 TRESTNÝCH BODŮ  

1. Použití ostruh před podbřišníkem. 

2. Použití kterékoliv ruky k postrašení nebo pochválení koně. Jezdci je povoleno upravit či rozmotat hřívu 
koně v okamžiku, kdy je koni v průběhu patternu povoleno úplné zastavení. 

3. Držení se sedla kteroukoliv rukou 

4. Zřejmá neposlušnost, včetně vykopávání, kousání, vyhazování, vzpínání a hrabání nohou. 

5. Dotyk kolen nebo hlezen koně povrchu arény.  

 

PENALTA 2 TRESTNÉ BODY  

1. Přerušení chodu. 

2. Zamrznutí ve spinu nebo v rollbacky. 

3. Klus delší než 2 plné kroky ale kratší než ½ kruhu nebo ½ délky arény před nacváláním ze středu arény 
nebo po rollbacku (plný krok se skládá ze dvou běžných kroků). 

4. Neschopnost nacválat před minutím prvního kužele. 

5. Při zahájení patternu ve středu arény neschopnost zastavit nebo přejít do kroku před nacváláním nebo 

nacválat před dosažením středu arény. 

6. Sliding stop před předepsanou značkou (kůň musí zcela minout určený kužel před zahájením manévru). 

 

PENALTA 1 TRESTNÝ BOD 

1. Nedotočení nebo přetočení spinu za ¼ obratu nebo méně. 

2. Zahájení nebo provedení kruhu, osmiček či ½ kruhu kolem konce arény na nesprávnou vedoucí nohu. 

Pokaždé, když kůň cválá na nesprávnou vedoucí nohu, je rozhodčí povinen udělit 1 trestný bod (penalty 

1) za každou ¼ kruhu, kterou kůň cválá na nesprávnou vedoucí nohu.  
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PENALTA ½ TRESTNÉHO BODU 

1. Provedení přeskoku o jeden cvalový skok později než je předepsán v patternu. 

2. Zahájení kruhu v klusu nebo provádění rollbacku v klusu do 2 plných kroku (plný krok se skládá ze dvou 
běžných kroků). 

3. Nedotočení nebo přetočení spinu do ⅛ obratu. 

4. Provedení sliding stopu nebo rollbacku blíže než 20 stop (6 m) od stěny nebo hrazení arény a/nebo 

blíže než 10 stop (3 m) od středové osy arény tam, kde je v patternu předepsán cval ½ kruhu kolem 
konce arény. V případě arény menších rozměrů je toto na uvážení rozhodčího. 

 

OSTATNÍ PENALTY  

1. Konce otěží je možno upravit kdykoli v průběhu patternu za předpokladu, že volná ruka jezdce je v 

kontaktu pouze s tou částí otěže za rukou, ve které drží otěž. Jakýkoli pokus o změnu napětí nebo délky 
otěží od udidla k ruce s otěžemi bude považován za použití obou rukou.  

2. Sbor rozhodčích nesmí vzájemně konzultovat žádnou penaltu nebo známku za manévr před ohlášením 

skóre s výjimkou nejistých významných penaltových situací (penalty NO SCORE, skóre 0 nebo 5 

trestných bodů), kdy mohou členové Sboru rozhodčích požádat o pozdržení skóre, a po ukončení třídy 

nebo v průběhu následující přestávky pro úpravu arény konzultovat vzájemně toto hodnocení a/nebo 

shlédnout oficiální video. Po té mohou hodnocení podle vlastního uvážení udělit či nikoliv i v případě, 

že není jejich rozhodnutí jednotné. Výrok každého člena Sboru rozhodčích je individuálním aktem a je 
založen na jeho vlastním rozhodnutí.  

3. Na mistrovstvích může být udělení dvou trestných bodů přezkoumáno.  

4. Při hodnocení NO SCORE nebo skóre 0 nemůže dvojice získat umístění ve třídě. Při skóre 0 může však 

jezdec pokračovat ve více kolové soutěži, při NO SCORE nikoliv. 

5. Jedině členové Sboru rozhodčích jsou oprávněni rozhodnout, zda dvojice předvedla pattern tak, jak 
bylo předepsáno.  

6. Sbor rozhodčích má pravomoc diskvalifikovat kteréhokoliv jezdce ze soutěže, kterou posuzuje, za 

projevy neúcty ze strany jezdce nebo za protiprávní jednání či neprofesionální chování, kterého se 
jezdec dopustil.  

7. Sbor rozhodčích může kdykoli vyloučit koně, který kulhá nebo není v dobrém zdravotním stavu.  

8. Sbor rozhodčích má možnost nabídnout jezdci náhradní jízdu v případě, že se domnívá, že jezdec 

nemohl dokončit pattern z důvodů, které byly mimo jeho kontrolu. V takovém případě oznámí hlavní 

rozhodčí bez odkladu tuto skutečnost Organizačnímu výboru.  

9. Kopie scoresheetu by měly být vyvěšeny do jedné hodiny po ukončení soutěžní třídy. Originály 

scoresheetu musí být uchovány u pořadatele společně s výsledky.  

 

PRE-CHECK A/NEBO POST-CHECK  

1. Organizační výbor má právo zkontrolovat koně a jejich výstroj před soutěžní jízdou (pre-check), nebo po 
ní (post-check), nebo obojí.  

2. Použití pre-check systému: 

a) Není možné, pokud se jedná o soutěž s jedním rozhodčím.  
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b) Vyžaduje, aby byl k dispozici uzavřený prostor, v němž již zkontrolovaní soutěžící budou čekat, než 

vstoupí do soutěžní arény.  

c) Jestliže bude zjištěno použití nedovolené výstroje, neobdrží dvojice NO SCORE, pokud je schopen 

zajistit nápravu bez zdržení třídy.  

d) Jestliže již zkontrolovaný kůň opustí stanovený prostor před vstupem do arény, musí rozhodčí pro 
kontrolu výstroje koně překontrolovat znovu.  

e) První dva koně by měli být překontrolováni přibližně 8 – 10 minut před zahájením třídy. 

f) Doporučuje se, aby rozhodčí pro pre-check, jakmile zkontroluje první 3 koně, pokračoval v kontrole 

všech následujících koní. To vyžaduje, aby rozhodčí sledoval v jednom okamžiku pouze dva koně, 

ale byl připraven ihned nahradit koně, který se nedostavil. Současně toto dává každému jezdci čas 
na získání klidu a soustředění se, i dává jezdci možnost odstranit problematickou výstroj.  

g) Před vstupem do arény musí každý kůň naposledy projít kolem inspekce.  

3. Použití post-check systému: 

a) Kůň, který ukončil jízdu, bude překontrolován rozhodčím pro kontrolu výstroje při návratu na 

opracoviště.  

b) Všichni jezdci musí sejmout a předložit uzdění ke kontrole určenému rozhodčímu ihned po 

ukončení jízdy v aréně nebo v její blízkosti. Porušení tohoto pravidla bude znamenat udělení NO 

SCORE.  

c) Jestliže bude zjištěno použití nedovolené výstroje, obdrží dvojice NO SCORE. 

4. Zjištěná krev na koni nebo jakýkoliv projev špatného zacházení s koněm má za následek NO SCORE.  

5. Jestliže rozhodčí zjistí na koni krev, přivolá stewarda, aby zůstal u koně až do příchodu hlavního 

rozhodčího, který koně znovu překontroluje. Až do jeho příchodu se koně nesmí nikdo dotknout. 

6. Všichni rozhodčí jsou povinni ohlásit každý případ nevhodného zacházení s koněm v aréně.  

7. Pokud hodnotící rozhodčí ohlásí NO SCORE, měl by požadovat, aby jezdec předstoupil opět k inspekci.  

8. Je-li uděleno NO SCORE, muže jezdec toto rozhodnutí přijmout nebo odmítnout. Pokud odmítne, 

budou k posouzení přizváni ostatní rozhodčí, jakmile to je možné.  
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PATTERNY  

DEFINICE PATTERNŮ  

1. Patterny schválené ČJF musí být předvedeny tak, jak jsou popsány, nikoliv jak jsou nakresleny. Nákres 

patternu pouze naznačuje, jak bude pattern v aréně vypadat.  

2. Značky budou umístěny u stěny nebo hrazení arény následovně:  

a) V centru arény.  

b) Minimálně 50 stop (15 m) od konce arény.  

3. Tam, kde je v patternu určen manévr sliding stop za předepsanou značkou, kůň zahájí stop, až když tuto 

značku mine.  

4. Každý pattern je nakreslen tak, aby spodní část nákresu představovala část arény, kterou jezdci 

vstupují, a musí být tak ježděn. Pokud má aréna pouze jeden vstup uprostřed dlouhé strany arény, je 
tato strany reprezentována pravým okrajem nákresu patternu.  

5. Všichni koně jsou posuzováni od jejich vstupu do arény až do ukončení posledního manévru. Každé 
provinění před zahájením patternu bude hodnoceno přiměřeně závažnosti.  

6. Všechna rozhodnutí rozhodčích jsou konečná.  
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PŘÍLOHA 1 - ARÉNA  

DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ ROZMĚRY 

  Aréna: 60 m × 25 m (pro národní závody) 

  Opracoviště: 50 m × 25 m (pro MČR)  

 

DOPORUČENÝ POVRCH ARÉNY 

  Podklad by měl být z tvrdého jílu s 6 – 10 cm volného a kyprého písku na povrchu. 


