
Český šampionát mladých koní 2010 
pravidla pro skoky 

 

 
Je společným projektem jezdeckých klubů pořádajících jednotlivá kola a svazů chovatelů koní. 
Cílem tohoto seriálu je vytvoření optimálních podmínek pro přípravu mladých koní, testování 
jejich užitkových vlastností s využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti chovu koní v ČR a 
v závěru porovnání úrovně chovu se Středoevropskými státy.  
 
 
I.  Pořadatelé : 
 
a) Kvalifika čních kol       24. 4. 2010    sobota               JS Císařský ostrov Praha  

                  12. 5. 2010    středa               Stáj Dvůr Židovice  
                  25. 5. 2010     úterý                La-Boheme Zduchovice 
                    9. 6. 2010     středa               PCT Ptýrov 
         6. 7. 2010     úterý       Equitana Martinice 
                  21. 7. 2010     středa      Jezdecká škola Hradištko 
 
b) Finále :             14. – 15. 9. 2010     út - st      Equitana Martinice 
 
 
c) Středoevropský šampionát mladých koní:  

15.-17.10.2010   pá – ne         Jezdecká škola Hradištko 
 
 

II.  Filosofie : 
 
 Pořadatelé v jednom dnu vypíší kvalifikační kola pro 4, 5 a 6 leté hřebce, klisny a valachy.  
 Pro snížení dopravních nákladů a dostupnosti soutěží co největšímu počtu koní bude seriál 
rozdělen na Čechy a Moravu, každý se svým dvoudenním, dvoukolovým finálem. Nevylučuje 
to však účast Moravských koní startovat v Čechách a naopak.  

Na závěr sezony bude pořádán Středoevropský šampionát mladých koní, na kterém se 
porovnají nejlepší finalisté Moravy a Čech s mladými koňmi Slovenska, Polska, Maďarska a 
Rakouska, kteří budou pozváni.  

  Na Středoevropský šampionát mladých koní nominuje koně příslušný svaz chovatelů 
koní a národní jezdecké federace.  

 
 

III.  Kvalifika ční kola : 
 
a)  4-letí  1.-4.kolo skok Z  hodnocení PJS čl.238.1.1. 
   5.-6.kolo skok ZL hodnocení PJS čl.238.1.1. 
b)  5-ti letí  1.-4.kolo skok ZL hodnocení PJS čl.238.1.1. 
   5.-6.kolo skok L* hodnocení PJS čl.238.1.1. 
c)  6-ti letí  1.-4.kolo skok L* hodnocení PJS čl.238.2.2. 
   5.-6.kolo skok S* hodnocení PJS čl.238.2.2. 
 
 



d)   Jednotliví pořadatelé garantují tyto dotace : 
 
4-letí Ceny : 10.000,-Kč bude rozděleno mezi jezdce umístěné na prvním 

místě  
5-ti letí Ceny : 10.000,-Kč bude rozděleno mezi jezdce umístěné na prvním 

místě  
6-ti letí            Ceny : 10.500,- Kč ( 3.500, 2.500, 2.000, 1.500, 1.000 ) 

 
Startovné za koně v tréninku a kvalifikačním kole :  400,- Kč. 
 
  Pořadatel je povinen vypsat před každou kategorii 60-ti sekundový zahajovací 
trénink, pro který je udělena výjimka z PJS.  
  Hlasatel uvede původ koně eventuelně s krátkým rozborem.  
 
 
IV.  Kvalifikace do finále  
 

a.  Kategorie 4-letých  
Do finále se kvalifikuje 35 koní dle počtu bodů získaných v jednotlivých 
kvalifikačních kolech. V případě rovnosti získaných bodů na posledním 
postupovém místě postupují všichni se stejným počtem bodů. Koně budou 
získávat následující počty bodů: 
 

Trestné body do 1 do 5 do 9 

Získané body v„Z“ 5 3 1 
Získané body v„ZL“ 7 5 3 

 
          b. Kategorie 5-ti letých 

Do finále se kvalifikuje 30 koní dle počtu bodů získaných v jednotlivých 
kvalifikačních kolech. V případě rovnosti získaných bodů na posledním 
postupovém místě postupují všichni se stejným počtem bodů. Koně budou 
získávat následující počty bodů: 
 

Trestné body do 1 do 5 do 9 

Získané body v„ZL“ 5 3 1 
Získané body v„L*“ 7 5 3 

 
   
c. Kategorie 6-ti letých 

Do finále se kvalifikuje 25 koní dle počtu bodů získaných v jednotlivých 
kvalifikačních kolech. V případě rovnosti získaných bodů na posledním 
postupovém místě postupují všichni se stejným počtem bodů. Koně budou 
získávat následující počty bodů: 
 

Umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
Body 15 14  13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



  Ve 5. a 6. kole budou každému bodujícímu přičteny 3 body. 
  

a. Kategorie 7-mi letých  
Tato kategorie je otevřená. A je bez kvalifikace do finále. 

 
 
 
V.  Finále 
 

a.  Dvoukolová soutěž pro 4-leté hřebce, klisny a valachy.  
1. kolo skok „ZL“ 
2. kolo skok „ZL“ 
Ceny: 15 000,- Kč (5 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000) 
 

 
b. Dvoukolová soutěž pro 5-leté hřebce, klisny a valachy.  

1. kolo skok „L*“ 
2. kolo skok „L**“ 
Ceny: 15 000,- Kč (5 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000) 
 

 
c. Dvoukolová soutěž pro 6-leté hřebce, klisny a valachy.  

1. kolo skok „S*“ 
2. kolo skok „S**“ 
Ceny: 15 000,- Kč (5 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000) 
 
 

d. Dvoukolová soutěž otevřená pro 7-leté hřebce, klisny a valachy.  
1. kolo skok „S**“ 
2. kolo skok „ST*“ 
Ceny: 15 000,- Kč (5 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000) 

    
 

e. Pro všechny kategorie platí: 
Do druhého kola postupují všichni, kteří dokončili 1. kolo. 
Hodnocení PJS čl.273.3.1. (1. kolo na čas) a 273.4.1. 
Hlavní rozhodčí může upravit startovní pořadí ve 2. kole, tak aby jezdci 
startující na více koních měli dostatek času na přípravu druhého. 

 
 
 
 
 
VI. Středoevropský šampionát mladých koní 
 
 Středoevropský šampionát bude podobně jako finále dvoukolové a na stejné 
obtížnosti. Chovatelské svazy v ČR kteří finančně podpoří uspořádání středoevropského 
šampionátu mají právo nominovat 10 koní do každé kategorie. Zahraniční chovatelské svazy 
dostanou pozvání pro 7 zástupců v každé kategorii. 
 



 
Garanty šampionátu mladých koní v Čechách a na Moravě jsou a bližší informace je 
možné získat : 
 
Svaz chovatelů koní Kinských 
Petr Půlpán,  tel.:  777 247 110 
Jezdecká škola Equus Kinsky, Hradištko 126,  289 12 Sadská  
js@equus-kinsky.cz 
 
Svaz chovatelů koní CS v ČR 
MVDr. Vít Holý,  tel.: 777 269 849 
Hřebčín Amona, Borová 125,  74 723 Bolatice  
vit.holy@email.cz 
 
 
 
V Hradištku  1. 3. 2010 
 


