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KATEGORIZACE 
ZÁVODŮ 

HOBY C B A 

Max.obtížnost 
soutěží 
na závod 

110 cm L ST T 

Doporučené 
startovné v Kč 

100-150  150 – 200  - - 

Ceny a floty floty povinné, 
ceny dle  
volby 
pořadatele 

floty 
povinné, 
ceny dle  
volby 
pořadatele 

floty povinné, 
ceny dle  
volby pořadatele 

floty povinné, 
ceny dle  
volby pořadatele 

Funkcionáři závodu: 

Ředitel není povinný ano ano ano 

Sekretář není povinný ano ano ano 
Hl. rozhodčí-
min.kvalif. 

rozhodčí národní 
rozhodčí 

národní rozhodčí specializovaný 
rozhodčí 

Rozhodčí 1 rozhod.nebo 
cvičitel 

2 rozhodčí 2 rozhodčí 2 národní 
rozhodčí 

Stavitel ano ano národní stavitel 
(bude 
přejmenováno 
dle tříd) 

národní stavitel 
(bude 
přejmenováno 
dle tříd) 

Asistent stavitele není povinný není povinný není povinný není povinný 
Technický delegát není povinný není povinný není povinný není povinný 
Hl.komisař na 
opracovišti 

rozhodčí nebo 
cvičitel 

rozhodčí rozhodčí národní rozhodčí 

Hlasatel není povinný ano  ano ano 

Výpočet.technika není povinná ano ano ano 

Zdravotní služba ano ano ano ano 

Veterinární služba ano ano ano ano 

Praktikanti ano ano ano ano 

Podkovář není povinný není povinný není povinný není povinný 
     
 
 
OBECNĚ: 
 

• Stavitel parkuru je povinný vždy ve všech soutěžích 

• Asistent stavitele parkuru není povinný 

• TD – povinný pouze na MČR, finále KMK a finále poháru (kvalifikace TD dle PJS) 

• rotace rozhodčích v základním sboru s komisařem (rozhodčí) na opracovišti je možná 
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MOŽNÁ KUMULACE FUNKCÍ : 
 

• Kumulace funkcí není přípustná u : - hlavního rozhodčího 

- stavitele parkuru 

- zdravotního zabezpečení 

- veterinární zabezpečení 
 
• Následující funkce lze libovolně kumulovat  

rozhodčí - hlasatel - výpočet.středisko - TD - ředitel závodu 
 
• Kumulace není přípustná u MČR, finále KMK, finále Poháru 
 
• Dozor na opracovišti se může v průběhu závodu střídat s ostatními členy základního 

sboru rozhodčích (není členem základního sboru rozhodčích), proto musí být v tomto 
případě kvalifikace dozoru na opracovišti v souladu s požadovanou kvalifikací 
rozhodčího dle PJS. Za střídání odpovídá hl. rozhodčí (kdo, kdy, kde a za jakých 
podmínek). 

 
PRAKTIKANTI SBORU ROZHOD ČÍCH: 
 

• Mohou vykonávat povinnou praxi ve všech soutěžích 

• Nejsou uváděni v rozpise ani ve výsledcích 

• Protože ještě nejsou rozhodčí, nemohou být proto tak uváděni ( nemají ještě ano právní 
odpovědnost ani způsobilost na výkon funkce rozhodčího) 

 
PODKOVÁŘ : 
• Povinná přítomnost pouze na MČR a finále KMK  
 
 
SLOŽENÍ A POČET ČLENŮ SBORU ROZHODČÍCH : 
 
Počet a složení rozhodčích plně odpovídají současným možnostem a potřebám sportu 
(kategorie C je kategorií kvalifikační pro kategorii Pony, dětí, mladších juniorů a družstev 
D+J) 
 
V soutěžích ST a T : 

• Hlavní rozhodčí nerozhoduje pouze jednotlivé soutěže, ale plně řídí a odpovídá za celé 
závody. 

• Kvalifikace specializovaného rozhodčího, včetně požadované praxe, plně vychází ze 
vzdělávacích dokumentů ČJF. 

• Nárůstem počtu spec. rozhodčích dochází  k jejich degradaci ( již v současné době je 
jich příliš mnoho a jejich postavení tak ztrácí požadovaný smysl. Původní úmysl byl max. 
2 – 3 spec.rozhodčí na jednu oblast.). 
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• Kdyby nemusel být uváděn spec.rozhodčí jako hlavní rozhodčí závodu, chyběla by tak i 
další motivace pro národní rozhodčí ve vztahu ke vzdělávání a zvyšování si svoji 
kvalifikace.( stačil by i v T pouze NR, kdyby specializovaný rozhodčí musel být pouze 
členem sboru rozhodčích. 

• Ve vyšších soutěžích je všeobecně vyžadována větší praxe a zkušenost s řízením 
celých závodů a ne pouze jednotlivých soutěží. 

 
KATEGORIE PARKUROVÝCH ZÁVOD Ů 
 
Navrhovaná úprava  vychází plně vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých závodů a 
soutěží.  
 

� rozšíření skladby soutěží o soutěž „ZZ“ 

� v žádné soutěži, ani v soutěžích ST a vyšších není stanovena žádná minimální 
výše cen 

� je možná kumulace funkcí funkcionářů závodů 
 
 
Předkládá za LK : Ing. Metelka Jan  
 
Schváleno VV ČJF: 16.1.2013      
 
 
 
 
 


