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Podmínky pro získání kvalifikace stavitele parkuru III. t řídy 

1. Kandidát stavitele parkuru musí v době podání přihlášky dosáhnout věk minimálně 20 
let. 

2. Kandidát musí v době podání přihlášky dosáhnout jako jezdec výkonnosti stupně L** 
(120) v parkurových soutěžích.  

3. Kandidát se musí přihlásit prostřednictvím oblasti u skokové komise a musí 
absolvovat vstupní odborný seminář podle učebního plánu v rozsahu 8 hodin. 

4. Pod vedením stavitele parkuru min. II. třídy (instruktora) musí v průběhu jednoho 
roku pracovat jako asistent při 30 skokových soutěží. 

5. Na základě doporučení instruktora může absolvovat závěrečné zkoušky. 
6. Závěrečné zkoušky se skládají z písemného testu, ústního pohovoru a praktické 

zkoušky. Závěrečné zkoušky organizuje oblast ve spolupráci se skokovou komisí. 
7. Po úspěšném absolvování zkoušky získá kvalifikaci stavitel parkuru III. třídy. 
8. Stavitel parkuru III. třídy má oprávnění stavět parkury na úrovni kategorie „C“, tedy 

do stupně „L**“ (120 cm). 
 

 
Podmínky pro získání kvalifikace stavitele parkuru II. třídy. 

1. Kandidát stavitele parkuru II. třídy musí být minimálně 4 roky na seznamu aktivních 
stavitelů parkuru III. třídy. 

2. Kandidát musí dosáhnout jako jezdec výkonnosti stupně S** (130 cm) v parkurových 
soutěžích.  

3. V průběhu 4 let, kdy je v seznamu aktivních stavitelů parkuru III. třídy, musí mít od 
hlavního rozhodčího daných závodů potvrzeno, že postavil minimálně 30 soutěží 
(parkurů). 

4. Kandidát musí mít potvrzeno 5 asistencí (celých závodů) od stavitelů I. třídy na 
závodech kategorie A nebo B. 

5. Kandidát musí dostat doporučení od stavitele I. třídy k závěrečným zkouškám. 
6. Kandidát musí absolvovat závěrečné zkoušky. Závěrečné zkoušky se skládají 

z písemného testu, ústního pohovoru a praktické zkoušky. Závěrečné zkoušky 
organizuje oblast ve spolupráci se skokovou komisí. 

7. Po úspěšném absolvování zkoušky získá kvalifikaci stavitele parkuru II. třídy. 
8. Stavitel parkuru II. Třídy má oprávnění stavět parkury na úrovni závodů kategorie „C“ 

a „B“, to je do stupně „ST**“ (140 cm). 
 

 
Podmínky pro získání kvalifikace stavitele parkuru I. třídy. 
1. Kandidát stavitele parkuru I. třídy musí být na seznamu aktivních stavitelů parkuru II. 

třídy minimálně 4 roky. 
2. Kandidát musí dosáhnout jako jezdec výkonosti stupně ST** (140) v parkurových 

soutěžích. 
3. Od doby získání kvalifikace stavitele parkuru II. třídy musí mít od hlavního 

rozhodčího daných závodů potvrzeno, že postavil minimálně 30 parkurů stupně. 
4. Kandidát musí mít potvrzeno 5 asistencí (celých závodů) na závodech kategorie A. 
5. Kandidát musí dostat doporučení od stavitele I. třídy k závěrečným zkouškám. 



6. Kandidát musí absolvovat závěrečné zkoušky. Závěrečné zkoušky se skládají 
z písemného testu, ústního pohovoru a praktické zkoušky. Závěrečné zkoušky 
organizuje oblast ve spolupráci se skokovou komisí. 

7. Po úspěšném absolvování zkoušek získá kvalifikaci stavitele parkuru I. třídy. 
8. Stavitel parkuru I. třídy má oprávnění stavět parkury na úrovni závodů kategorie „C“, 

„B“, „A“, to je do stupně „T***“. 
 
 
Doškolování stavitelů: 
 
1. Doškolení stavitelů parkuru II. a III. t řídy zajišťují oblasti ve spolupráci se 

skokovou komisí jednou za dva roky. Pokud se stavitel nezúčastní, nemůže stavět 
parkury. Školitel bude schválen VV na návrh skokové komise. 
Stavitel na semináři doloží potvrzení od hlavního rozhodčího o počtu postavených 
parkurů za dané období (min. 10 parkurů za 2 roky). 
Pokud v daném období stavitel nestavěl, musí mít dvě potvrzené asistence u 
stavitele I. třídy. 
 

Oblast je povinna každoročně uveřejnit seznam stavitelů s oprávněním stavět danou úroveň 
soutěží (aktivní stavitelé). Dále je oblast povinna uveřejněný seznam stavitelů II. a III. třídy 
každoročně aktualizovat, a to k datu 15. března daného kalendářního roku. 

 
 

2.  Doškolení stavitelů I. třídy zajišťuje skoková komise jednou ročně. 
Stavitel na semináři doloží potvrzení od hlavního rozhodčího o počtu postavených 
parkurů za dané období (min. 10 parkurů na závodech kategorie A, B za 2 roky). 
Pokud se stavitel nezúčastní, nemůže stavět parkury. Školitel bude schválen VV na 
návrh skokové komise. 
Pokud v daném období stavitel nestavěl, musí mít taktéž dvě potvrzené asistence u 
stavitele I. třídy. 

 
Skoková komise je povinna každoročně uveřejnit seznam stavitelů s oprávněním stavět danou 
úroveň soutěží. Dále je oblast povinna uveřejněný seznam stavitelů I. třídy každoročně 
aktualizovat, a to k datu 15. března daného kalendářního roku. 

 
 
  

 
 
 
 
 


