Pravidla ČSP pro rok 2018
Český skokový pohár je společným projektem pořadatelů významných parkurových
závodů v České republice sdružených v ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a
jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění a zajištění vysoké sportovní
úrovně jednotlivých akcí.

I.

Sportovně technické podmínky:

1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy, dodržování
PJS, Veterinárních pravidel a Všeobecných pravidel ČJF.
2. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF (soutěží započítávaných do
ČSP se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, avšak bez možnosti získávat body).
3. V jedné soutěži ČSP může bodovat jezdec jen s jedním koněm. V případě, že má v
soutěži koní více/max. 2 viz. PJS velká cena/,zisk bodů si připíše s koněm lépe
umístěným.
4. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci následující počet
bodů:
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5. V posledním kvalifikačním kole bude přičteno každému bodujícímu výsledku 5 bodů.
6. Při udělování bodů jsou při započítávání pořadí vynecháni zahraniční jezdci.
7. Finálová soutěž proběhne dle systému mistrovství světa pro nejlepší 4 jezdce se
střídáním koní. Do finále postoupí jezdci s nejvyšším počtem získaných bodů z 9
soutěží ČSP. Při rovnosti bodů v celkovém žebříčku rozhoduje o pořadí počet
vítězství (v případě shody rozhodne vyšší součet všech bodů z kvalifikací, ale jestliže
ani tento nerozhodne, proběhne ihned po ukončení posledního kvalifikačního kola
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rozeskakování jezdců o poslední postupové místo do finále). Jestliže se někdo ze
čtveřice finalistů z finálové soutěže omluví, nastupuje další v pořadí jako náhradník.
8. Vítěz finálové soutěže se stane vítězem Českého skokového poháru.
9. V případě, že bude mít ČSP sponzora, startující jsou povinni respektovat jeho
požadavky na umístění identifikace na sportovním oblečení jezdců a koní
(Identifikace jezdců např. formou pásky na rukávu jezdeckého saka, loga sponzora
na podsedlové dečce formou samolepky, dekorovací deka s logem sponzora) dle PJS.
10. Vyhlášení vítězů každého kola ČSP bude probíhat dekorováním, kdy i ošetřovatelé
vítězných koní budou také identifikováni případným sponzorem a následným
oceněním jezdců na stupni vítězů před logy sponzorů.

II. Všeobecné údaje:
1. Soutěže ČSP musí být soutěžemi stupně T s výsledky vyhodnotitelnými na všech
místech umístění.
2. Soutěž ČSP musí být hlavní soutěží závodů.
3. Jednotliví pořadatelé garantují tyto minimální dotace:
Kvalifikace:
T*

70. 000,- Kč

T**

80. 000,- Kč

T***

100. 000,- Kč

Finále ČSP:

120. 000,- Kč

4. Pořadatelé každého z kol se zavazují k participaci na finále částkou 10.000,-Kč.
5. Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat v ČSP,
avšak může v případě předpokládaného velkého množství soutěžících vypsat
kvalifikaci na tuto soutěž.

III. Organizační zajištění:
1. Orgánem schvalujícím ČSP je VV ČJF .
2. Za dodržení těchto pravidel zodpovídá Asociace ČSP .
3. Za průběh jednotlivých kol zodpovídají hlavní rozhodčí a pořadatelé těchto závodů
dle PJS.
4. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku a pozvání jezdců do finále
zodpovídají pořadatelé jednotlivých závodů (kol) a AČSP.
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IV. Povinnosti jednotlivých pořadatelů:
1. V rozpisech svých závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu
ČSP“.
2. V případě, že se podaří získat pro ČSP generálního sponzora, umožnit umístění jeho
reklamy v areálu v době konání závodů, dle požadavků sponzora, respektovat
exkluzivitu prezentace generálního sponzora ve všech areálech.
3. Výsledkové listiny musí být doručeny elektronicky a v tiskové podobě v termínu dle
PJS na adresu: ČJF, Hošťalkova 392/1C, 169 00 Praha 6
4. Vyvěsit při závodech tabulku s průběžnými výsledky po předchozím kole.
5. Propagovat při závodech ČSP prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu atd.
6. Pořadatel je povinen zajistit prostory pro novináře a tiskovou konferenci.

V. Systém a pravidla Finále ČSP:
1. Ve finále může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým bodoval v některé
z kvalifikačních soutěží.
2. Finále bude probíhat s výměnou koní v pořadí dle následující tabulky:
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(A – jezdec postupující z 4. místa po kvalifikacích, B – 3. místo, C – 2. místo, D – 1. místo).
3. Každý jezdec bude startovat nejprve na svém koni a poté na třech koních ostatních
jezdců podle výše uvedené tabulky. Soutěžit se bude na 8 překážkách a 9 -10 skocích
do 145 cm, rychlost 350m/min. Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem
trestných bodů ze všech čtyř kol a následují jezdci v pořadí také od nejmenšího
součtu trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje součet časů ze 4 kol.
4. Pokud je soutěžící vyloučen, nebo nedokončí parkur z jakéhokoliv důvodu, dostane o
20 trestných bodů více než jezdec, který v tomto kole dostal největší počet trestných
bodů. Pokud vyloučený jezdec je zároveň jezdec s největším počtem trestných bodů
v tomto kole před vyloučením nebo odstoupením, dostane ještě k těmto trestným
bodům 20 navíc.
5. Jestliže kůň nebude schopen ze zdravotních důvodů pokračovat po prvním kole v
soutěži, bude toto kolo anulováno a výsledek bude určen ze tří kol.
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6. Jezdcům, kteří měli startovat v dalších kolech na zraněném koni, bude započítán
výsledek s vlastním koněm z kola prvého, místo výsledku s koněm zraněným. Jestliže
kůň nebude schopen pokračovat po kole druhém, resp. třetím, získávají jezdci, jenž
jej měli jet v následujících kolech taktéž výhodu výsledku s koněm vlastním, na místo
s koněm zraněným.
7. Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném
prostoru na kolbišti, do kterého budou mít přístup pouze jezdci, trenéři,
ošetřovatelé a rozhodčí. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max. 3 min., ve
kterých může absolvovat 2 skoky (1 kolmý skok a 1 oxer). Uzdění a chrániče končetin
musí zůstat na koni stejné, jako v prvním finálovém kole, ve kterém startoval
s vlastním jezdcem, sedlo si může vzít každý jezdec své.
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JUNIOR CUP pro jezdce do 18 let
JUNIOR CUP je celoročně vyhodnocovaná soutěž zaměřená na podporu dětských a
juniorských nadějí českého jezdectví. Soutěž je produktem Asociace Český skokový
pohár a vznikla ve spolupráci s Českou jezdeckou federací, pořadateli Českého
skokového poháru a s dalšími partnery, jimž je vlastní myšlenka dlouhodobé podpory
skokanského mládí.

I. Pravidla seriálu
1.

Seriál je přístupný jezdcům do 18 let v daném roce s platnou licencí ČJF (soutěží
započítávaných do Junior Cupu se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, avšak bez
možnosti získávat body)

2.

V každém ze závodů v rámci ČSP určí pořadatel v rozpise minimálně 2 kvalifikační
samostatné soutěže s názvem partnera a 1 finálovou, která bude započítávána do
seriálu Junior Cup (celoroční soutěž) s názvem partnera. Bude se jednat o soutěže
s handicapem obtížnosti L* - ST* rozdělené podle věku jezdců 12 až 15 let a 16 až
18 let. Alespoň 1krát za závod půjde o soutěž s rozeskakováním/s finále/ a 1krát
soutěž na styl jezdce nebo dvojice dle PJS. Stylové soutěže se mohou jezdci
zúčastnit maximálně na 2 koních. Finanční ceny do soutěží zajistí partner seriálu,
také u stylových soutěží, v případě rozdělení na dvě nebo více skupin dle PJS.
Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích získávají dvojice body v závislosti
na počtu dokončivších dvojic, kdy vítěz získává tolik bodů, kolik danou soutěž
dokončí účastníků a další umístění vždy obdrží o bod méně.

3.

Příklad rozdělení bodů při počtu 68 dokončivších účastnících:
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V případě umístění ex-aequo se body dělí rovným dílem.
4.
5.

Ve finále jednotlivých závodů soutěže Junior Cupu s handicapem má právo
startovat maximálně 50 dvojic podle získaných bodů z kvalifikačních soutěží.
Po každé finálové soutěží bude pořadatelem na závodech na základě výsledků
vydána tabulka získaných bodů pro jezdce bodující v tomto seriálu zvlášť pro
oddělení 12 až 15 let a 16 až 18 let. V případě, že jezdec startuje ve finálové soutěži
na více koních, je mu započítáváno v rámci celoroční soutěže pouze nejlepší
umístění. Jezdec patřící svým věkem do nižší věkové kategorie CJC (12 – 15 let)
může startovat v kategorii vyšší v rámci CJC (16 -18 let) pouze v případě, že tento
fakt oznámí pořadateli před svým prvním startem v rámci ročníku CJC. Pokud tento
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jezdec odstartuje jednou ve vyšší věkové kategorii CJC musí tam pak startovat při
všech svých startech v rámci ročníku.
6. Za umístění v jednotlivých finálových soutěžích CJC v rámci kvalifikace získávají
jezdci následující počet bodů:
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V případě umístění ex-aequo se body dělí rovným dílem.
7.

Ve finále celoroční soutěže Junior Cup má právo startovat 20 jezdců kategorie A
(děti a junioři do 15 let věku v daném roce) a 20 jezdců kategorie B (junioři 16 až 18
let v daném roce), kteří v kvalifikačních kolech získali nejvíce bodů, Bude-li na
posledním postupovém místě několik jezdců se stejným počtem získaných bodů,
mají právo startovat všichni tito jezdci ve finále. Nezúčastní-li se některý jezdec, s
právem startovat ve finále, finálové soutěže Junior Cup, bude nahrazen dalším
jezdcem z celkového pořadí jezdců po kvalifikačních kolech.

II.

Systém a pravidla Finále Junior Cup

1. Ve finále závodů i seriálu může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým bodoval
v některé z kvalifikací tzn. finálových kol jednotlivých závodů
2. Finále seriálu kategorie A
Parkur st. „L**“ – jednokolová soutěž s finále pro 10 dvojic
Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.NÚ
Finále seriálu kategorie B
Parkur st. „S**“ – jednokolová soutěž s finále pro 10 dvojic
Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.NÚ
3. Dekorováno bude 10 nejlepších jezdců každé kategorie a vítěz bude vítězem celého
seriálu JUNIOR CUPU
4. Finále se uskuteční v rámci závodů finále ČSP.
5. Pořadatel finále má právo vybírat startovné.
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U 25 pro jezdce do 25 let
U 25 je celoročně vyhodnocovaná soutěž zaměřená na podporu jezdců věkové kategorie
do 25 let. Účelem je nenásilný a plynulý přechod těchto talentovaných jezdců do
obtížnostní kategorie dospělých. Soutěž je produktem Asociace Český skokový pohár a
vznikla ve spolupráci s Českou jezdeckou federací, pořadateli Českého skokového
poháru a s dalšími partnery, jimž je vlastní myšlenka dlouhodobé podpory a rozvoje
jezdeckého talentu.

I. Pravidla seriálu
1. Seriál je přístupný jezdcům ve věku do 25 let v daném roce s platnou licencí ČJF
(soutěží započítávaných U25 se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, avšak bez
možnosti získávat body)

2. V každém ze závodů v rámci ČSP určí pořadatel v rozpise 1 oddělenou nebo
samostatnou soutěž, která bude započítávána do seriálu U 25 (celoroční soutěž
s názvem partnera). Bude se jednat o soutěže obtížnosti ST*- ST** s rozeskakováním
případně s finále, dle PJS. Soutěže se mohou jezdci zúčastnit maximálně na 2 koních,
ale zisk bodů si jezdec připíše s koněm lépe umístěným. Finanční ceny do soutěží
zajistí partner seriálu případně pořadatel. Za umístění v soutěžích získávají jezdci
následující počet bodů.
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1

V případě umístění ex-aequo se body dělí rovným dílem.

3. Ve finále seriálu U 25 má právo startovat 20 jezdců, kteří v kvalifikačních kolech
získali nejvíce bodů, Bude-li na posledním postupovém místě několik jezdců se
stejným počtem získaných bodů, mají právo startovat všichni tito jezdci ve finále.
Nezúčastní-li se některý jezdec, s právem startovat ve finále, finálové soutěže U 25,
bude nahrazen dalším jezdcem z celkového pořadí jezdců po kvalifikačních kolech.
7

II.

Systém a pravidla Finále U25

1. Ve finále celoroční soutěže může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým
bodoval v některé z kvalifikací.
2. Ve finále celoroční soutěže jezdecké U 25 má právo startovat 20 jezdců, kteří v
kvalifikačních kolech získali nejvíce bodů . Bude-li na posledním postupovém místě
několik jezdců se stejným počtem získaných bodů, mají právo startovat všichni tito
jezdci ve finále. Nezúčastní-li se některý jezdec, s právem startovat ve finále, finálové
soutěže jezdecké U 25, bude nahrazen dalším jezdcem z celkového pořadí jezdců po
kvalifikačních kolech.
3. Finále seriálu Parkur st. „ST**“ – jednokolová soutěž s finále pro 10 dvojic
Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.NÚ
4. Ve finále bude dekorováno 10 nejlepších jezdců a vítěz bude vítězem celého seriálu
jezdecké U25 .
5. Finále se uskuteční v rámci závodů finále ČSP.
6. Pořadatel finále má právo vybírat startovné.
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Amateur Tour
Amateur Tour celoročně vyhodnocovaná soutěž zaměřená na jezdce „Amatéry“. Účelem
této soutěže je získávání příznivců disciplíny parkur z řad lidí, kteří mají jezdectví jako
volnočasovou aktivitu a mohou se tak po boku jezdců profesionálů účastnit vysoce
kvalitních jezdeckých závodů. Soutěž je produktem Asociace Český skokový pohár a
vznikla ve spolupráci s Českou jezdeckou federací, pořadateli Českého skokového
poháru a s dalšími partnery, jimž je vlastní myšlenka dlouhodobé podpory a rozvoje
jezdeckého sportu.

I. Pravidla seriálu
1. Soutěž vyhlášená v rámci Českého skokového poháru
2. Soutěž pro jezdce „Amatéry“, u kterých není sportovní ježdění zdrojem příjmů
3. Soutěž pro jezdce, kteří dosáhli věku 18 let s platnou licencí ČJF
4. Soutěž pro jezdce, kteří v posledních dvou letech nestartovali v soutěžích S** a
vyšších
5. Soutěž pro jezdce, kteří se na základě rozpisu jednotlivých závodů do soutěže
jezdecké „Amateur Tour“přihlásí a nebudou bodovat v jiné seriálové soutěži v rámci
ČSP /CJC, ČSP/
6. Soutěže do stupně obtížnosti L** nebo výšky 120 cm
7. V každém rozpisu ze závodů ČSP určí pořadatel soutěže, které budou samostatné AT
nebo otevřené, zároveň započítávány do seriálu jezdecké „AT“. Soutěže musí být
jasně označeny jako zároveň kvalifikační soutěže seriálu jezdecké „Amateur Tour“ –
AT
8. Na každých závodech budou vypsány minimálně 2 kvalifikační soutěže a finále pro
25 nejlepších dvojic na parkuru st. ZL popř. L* s jedním rozeskakováním.
/dle rozpisu závodů/

9. Po každé ze soutěží AT bude pořadatelem na závodech na základě výsledků vydána
tabulka získaných bodů dvojice.
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Příklad rozdělení bodů při počtu 68 dokončivších účastnících:
Umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. … 64. 65. 66. 67. 68. místo
Body

68 67 66 65 64 63 62 61 … 5

4

3

2

1

bodů

V případě umístění ex-aequo se body dělí rovným dílem.

10. Na každých závodech bude dekorováno a odměněno minimálně 5 jezdců seriálu
jezdecké „AT“, kteří ve finále získají nejvyšší počet bodů.

11. Za umístění v jednotlivých finálových soutěžích AT v rámci kvalifikace získávají jezdci
následující počet bodů:
Umístění

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Body

20

19

18

17

16

15

14 13 12 11

Umístění

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Body

10

9

8

7

6

5

4

8.

3

9. 10.

2

1

V případě umístění ex-aequo se body dělí rovným dílem.
12. V případě, že jezdec startuje ve finálové soutěži na více koních, je mu započítáváno
pouze nejlepší umístění do celoročního žebříčku

II.Systém a pravidla Finále Amateur Tour
1. Ve finále celoroční soutěže může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým
bodoval v některé z kvalifikací.
2. Ve finále celoroční soutěže jezdecké Amatér Tour má právo startovat 25 jezdců,
kteří v kvalifikačních kolech získali nejvíce bodů. Bude-li na posledním postupovém
místě několik jezdců se stejným počtem získaných bodů, mají právo startovat všichni
tito jezdci ve finále. Nezúčastní-li se některý jezdec, s právem startovat ve finále,
finálové soutěže jezdecké Amatér Tour, bude nahrazen dalším jezdcem z celkového
pořadí jezdců po kvalifikačních kolech.
3. Finále seriálu Parkur st. „L*“ – jednokolová soutěž s finále pro 10 dvojic
Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.NÚ
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4. Ve finále bude dekorováno 10 nejlepších jezdců a vítěz bude vítězem celého seriálu
jezdecké Amateur Tour .
5. Finále se uskuteční v rámci závodů finále ČSP.
6. Pořadatel finále má právo vybírat startovné.

Zpracoval 14.2.. 2018 Jiří Skřivan – prezident Asociace ČSP
Schválil VV ČJF dne 14. 3. 2018
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