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Obecná pravidla 
Soutěže jsou vypisovány podle možnosti pořadate.  ( to znamená, že na všech výstavách 
nemusí být vypsány všechny kategorie soutěží) . 
 Soutěže jsou určené pro zdravé koně s původem i zcela bez původu. 
Junioři do 12 let smí předvádět pouze klisny a valachy. 
Junioři starší 12 let mohou předvádět i hřebce, pouze za dodržení bezpečnosti juniora, 
koně i ostaních účastníků soutěže. 
Za koně i všechny juniory odpovídá vždy dospělý ( rodič, zákonný zástupce, vedoucí stáje 
a podobně) i za případné způsobené škody. 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost, pokud dojde ke zranění koně nebo vodiče.  

 
Bezpečnost 

Bezpečnostní pravidla 
1. Žádný kůň nesmí být ponechaný bez dozoru zapřažený ve vozíku. Diskvalifikace je na 
uvážení ředitele výstavy. 
2. Kočí musí dodržovat bezpečnostní pravidla, dodržovat bezpečnou vzdálenost za sebou. 
Předjíždění je povoleno, po jeho ukončení je nutné se co nejdříve navrátit na původní 
dráhu. 
3. Rozhodčí musí vyloučit nebezpečný kočár, koně s nebezpečnou výstrojí nebo koně 
nebezpečného pro svou třídu. 
4. Rozhodčí je povinnen vylouči i dvojici na mini jumpingu, pokud vodič nezvládá 
předvedení koně a je nebezpečný vodiči, nebo ostatním. 
 

 

Odstavec I. Koně 
 

Koně musí být starší 3 let 
Výška koně : Sekce A – kůň v kohoutkové výšce        86 cm 
Sekce B – kůň  v kohoutkové výšce více než 86cm – 96,5cm 
Sekce C -  kůň  v kohoutkové výšce 96,5 – 125 cm 
Kůň musí být schopen k veřejnému vystavování 
Plemena: soutěže jsou otevrené pro všechny plemena malých koní ve stanovených třídách 
(je určeno pro koně s původem i bez původu, miniaturní koně, shetland pony, pony či 
welspony, nebo jejich podílové křížence, jejichž výška nepřesahuje 125cm 
Koně musí vždy doprovázet minimálně MODRÝ PRŮKAZ a vyšetření krve dle platných 
veterinárních pokynů akce a musí být předloženy dříve než budou koně složeny z 
přepravníku 
Kůň musí být zdráv 
Pokud je kůň okován nesmí mít lichý počet podkov 
 Soutěží se nesmí  účastnit kobyly ve vyšším stupni březosti a do 6 měsíců od porodu 
( pokud odchovávají hříbě) 
Kůň smí startovat pouze maximálně ve dvou soutěžích v jumpingu a maximálně 2x ve 
vozatajském parkuru ( například jumping jedenkrát s juniorem a jedenkrát se seniorem, 
vozatajský parkur jedenkrát s juniorem kategorie do 12 let a jedenkrát s juniorem do 18 
let, nebo 2x se seniorem a pod.)  



 
 

Odstavec II. Jezdec (Kočí, vodič )  
 

Věkové kategorie soutězících 
- Přípravka děti do 7 let 
- Děti od 7 do 12 let 
- Junioři od 12 do 18 let 
- Senioři od 18 let výše 
Jediný kdo ovladá koně je jezdec (kočí) 
Není povoleno změna jezdce (kočího) v žádné soutěži 
Chování: Kočí- vodič se vždy chová korektně ke svému koni ( koním) a rovněž sportovně 
ke svým soupeřům. A to nejen v aréně, ale i ve všech prostorách přiléhajících ( rovněž 
skládání a nakládání do přepravníku!!!) 
 Není povoleno nadměrné používání biče! Pokud rozhodčí vyhodnotí, že kůň byl bičem 
povzbuzován nadměrně, může být diskvalifikován. 
Při Open klasic driving, nebo Obstakle driving se pro ovládání koně používají tiché povely, 
není přípustné křičení na koně, kočí by se měl snažit ovládat koně s použitím co nejméně 
povelů 
 

 
 

Odstavec III. Ustrojení jezdce (kočího) a přísedícího (pomocníka) 
 

Jezdec (kočí) musí být ustrojen dle typu spřežení a zároveň musí být barevně sladěn s 
přísedícím (pomocníkem). 
Poviná výstroj kočího je, rukavice a pokrývka hlavy (jezdci mladší 18 let jezdecká přilba), 
bič   
* Pokud v dané soutěži není uvedeno jinak 
Doporučené ustrojení jezdce (kočího)  
- Páni : klobouk (přilba), dlouhé společenské kalhoty (musí být až ke kotníkům a nesmí být 
džíny), sako, kravata, košile, vozatajská zástěra – není povinná 
- Dámy : Šaty, kostým, halenka, vesta nebo sako, klobouk (přilba) 
- Přísedící musí být ustrojen ve stejném stylu  
-Vodič pro jumping -vhodné ustrojení, ideální jezdecké ( není povinné), sportovní 
* Bič musí odpovidat stylu spřežení a to následovně v jednospřeží a dvojspřeží musí 
dosáhnout na ramena kone, pro vícespřeží musí být adekvátní. Jiné biče nejsou přípustné. 
Pro jumping je doporučen krátký bič ( tušírka)  
 
 
 
 
 
 
 
 



Odstavec IV. Kočáry  
 
Kočáry musí být bezpečné a v dobrém stavu, 
stav kočáru zhodnotí rozhodčí  
Pro dvojspřeží, tandem, random, trojspřeži, einhorn, čtyřspřeži a vicespřeží musí být 
kočáry vybaveny brzdami. 
Pro jednospřeží musejí být použity zádržné řemeny nebo brzdy 
Před vjezdem do soutěže VOZATAJSKÝ PARKUR bude individuálně každý kočár 
přeměřen a rozměr mezi kužely přizpůsoben 
 
 
 
 
 
 

Odstavec V. Postroje 
 

Postroj musí být stylový 
U více spřeží každý kůň ve spřežení musí mít stejný postroj i opratě 
Postroj musí být čistý, provozuschopný a neroztrhaný 
Postroj může zhodnotit rozhodčí před, při i po soutěži a při nedodržení udělat závěr. 
Bandáže, chrániče, čabraky a přimidla nejsou povoleny. 
Klapky na oči jsou povinné ve všech drivingových soutěžích 
 
 
 
 
 

Odstavec VI. Rozdělení soutěží 
 

Vozatajský parkur: 
- Jedná se o soutěž spřežení probíhající na kolbišti a to v jízdě mezi kužely s míčky 
umístěnými na vrcholu kuželu, popřípadě průjezd kombinovanou překážkou (ve stylu 
maratonové překážky) 
-  Každý kočár bude před soutěží přeměřen rozhodčím a rozměr mezi kužely bude 
přizpůsoben každému individuálně 
- Soutěž se jede buď to na čas nebo na počet trestných bodů  
- Pořadí jezdců určuje pořadatel  
- Každý soutěžící musí předvést korektní zápřež  
hodnotí se  úprava zapřažení, chod koně, poslušnost, shození míčku nebo shození 
shoditelného prvku v překážce. 
-  Startovní číslo musí být upevněno na zadní straně kočáru, nebo viditelně na zádech 
kočího  
-   Kočí s přísedícím nesmí v soutěži spolu mluvit. 
-  Pomocník smí manipulovat se spřežením jen v kategorii přípravka děti a děti a to jen v 
nezbytných a nebezpečných situacích situacích 



- trať musí být zveřejněna minimálně 1 hodinu před započetím  
- 10 minut před začátkem soutěže je otevřena prohlídka parkuru oznámená zazvoněním 
zvonku, nebo ohlášením do mikrofonu 
 

- Klasic driving: 
-Pro jednospřeží, více spřeží i tandem ( každý typ spřežení soutěží a vyhodnocuje se zvlášť) 
-Pro jednospřeží a tandem je povolen dvoukolový vozík, pro více spřeží čtyřkolový kočár 
-Kůň musí být předveden na lehkém kontaktu s udidlem po celou dobu soutěže. 
-Kůň je předveden na obě ruce v kroku , pleasure ( předváděcím) klusu a pracovním 
( working) klusu, Musí prokázat klidné zastavení a stání a ochotné couvání. 
Vždy nastupují všichni najednou v dané kategorii, a celá soutěž nesmí trvat déle než 5 
minut. Pokud by bylo závodníků více v jedné kategorii, může si rozhodčí rozdělit na dvě 
části a z každé skupiny si vybrat koně do užšího výběru, kteří se ještě utkají krátce 
společně. 
-V juniorských třídách nemusí být vyžadováno couvání. 
Rozhodčí hodnotí ochutu koně ve všech stupních chodu, přesnost.  
Součástí hodnocení je i čistota postroje, kočáru, koně, vhodné oblečení kočího ( a 
přísedícího. 
Junioři do 12 let musí mít vždy přísedícího v kočáře ( který koně neřídí, slouží jako 
pomocník. 
Junioři od 12 let výše a senioři, u jednospřeží a tandemu nemusí mít přísedícího v kočáře, 
ale musí mít připraveného pomocníka, který když končí soutěž a rozhodčí staví kočáry na 
středovou čáru, přijde a stoupne si před koně. 
 
 
 
 
 
 
 

Obstakle Halter  a Driving Obstakle 
 
1. Překážková dráha musí být zveřejněna nejméně 1 hodinu před počátkem první jízdy 
 
2. Koně pro Halter obstakle musí být nejméně 2 roky staří. Pro driving obstakle nejméně 3 
roky staří 
 
3. Stavitel kurzu se nesmí účastnit soutěže. Nevztahuje se na pomocníka stavitele kurzu. 
 
4. Třída bude posuzována s ohledem na výkonnost a způsob předvedení s důrazem na 
chování během celé soutěže. Ve vystoupení bude hodnocena spolupráce, ochota a celkový 
dojem. 
 
Pravidla 
1. Maximální čas je 60 sekund na překážku. Rozhodčí muže vyzvat k postupu na další 
překážku. Nepřekonání překážky není důvod k vyloučení, ale bude mít vliv na celkové 
hodnocení a umístění ve třídě. 



 
2. Je penalizováno zbytečné zdržování se na překážce nebo nadměrný čas na překážce. 
3. Odmítnutí překážky není důvod k diskvalifikaci. 
4. Je penalizováno cválání. 
5. Musí být minimálně 5 překážek a maximálně 8 překážek.podle možnosti pořadatele 
 6. Překážky musí být bezpečné pro koně i předvádějící . 
7. Pneumatiky a schodišťové stupně jsou zakázány. 
8. Skoky pokud jsou použity, nesmí být vyšší než 30 cm – používají se pouze pro obstakle 
haltr. 
 
9. V kurzu pro driving musí být nastaveny průjezdy na nejširší místo vozíku. 
10. V soutěžích kde jsou třídy otevřené, a děti, musí být nejméně tři překážky 
rozdílné nebo s rozdílným způsobem provedení. 
 
 
11. Pamlsky a návnady pro provedení koně přes překážku jsou zakázány. Za jejich použití 
je diskvalifikace. 
 
12. Stavitel kurzu musí být k dispozici pro případné otázky předvádějících, před zahájením 
je prohlídka kurzu. Prohlídky se účastní stavitel, soutěžící i rozhodčí. 
 
13. Doporučuje se invence a originalita v způsobu provedení a kombinací překážek 
k prokázání ochoty koně a schopnosti předvádějících . Kurz by měl být zábavný pro 
publikum. 
Všechny  překážky musí být bezpečné pro koně i předvádějící . Rozhodčí má právo změnit 
kurz a vyřadit překážku pro bezpečnost nebo čas. 
 
 
Vyloučení- 
-vyloučení je stanovena za překonání překážky v nesprávném směru 
− nájezd z nesprávného směru 
− překonání překážky před pokynem rozhodčího ke startu 
− překonávání překážek v nesprávném pořadí 
− boční chod ze obráceného směru 
− nesprávný pattern ( vzor) 
Při vyloučení nejsou započítávány žádné body, nejsou uděleny stuhy ani ceny. 
 
Driving Obstakle musí být provedeno s vhodným, bezpečným dvoukolovým nebo 
čtyřkolovým vozíkem s pevnou podlahou.  
 
Halter obstakle- koně musí být vedeni na ohlávce, bez udidla. Nesmí být použit řetízek přes 
nos koně, může být připnut na ohlávce, ale nesmí být držen v druhé ruce. 
Kurz je považován za zahájený pokud kůň vkročil na start. 
Nesmí být provedeny žádné změny překážek, nebo kurzů během této doby. 
 
Překážky a kurzy musí být stejné pro všechny vystavovatele v jedné třídě . 
Definice soutěže- 



Halter obstakle je perfomance classes ( pracovní třída), 
Kůň ve spolupráci s předvádějícím je veden na stájové ohlávce, pravou rukou. Levá ruka 
drží 
druhý konec vodítka, nedotýká se koně, může naznačovat pokyny koni např. při couvání, 
nebo bočních chodech. 
Pro haltr obstakle se nepovoluje bič ani druhý konec vodítka k pobízení koně. 
Pro driving obstakle je bič povolen, není dovoleno jeho nadměrné používání. 
Je bodováno překonání překážek, dále pak způsob překonání, ochota koně, souhra dvojice, 
celkový dojem. 
Soutěž není bodovaná na čas, je daný přípustný čas soutěže, který nesmí být překročen. 
 
 
 
 
 

 Dvoukolový mini parkur  bez jezdce - jumping 
 
 
Pořadatel, který vypisuje soutěž pro děti do 7 let, staví parkur pouze z křížků, tedy 
překážek bez stojanů. Výška skoků je do 30cm! 
Z časových důvodů je možné juniorské katagorie 8-18 let spojit. 
V případě že není minimální počet 3 koní v nejnižší kategorii do 30 inch, nastupují tito 
společně v kategorii koní do 34inch. 
Koně soutěží v kategoriích dle výšky 
- do 30 inch – 71 cm 
-do 34 inch -86,54cm 
-více jak 34 inch do 38 inch – 96,52cm 
- více jak 38 inch , maximální výška koně v této kategorii je 49inch -  125cm (meřeno včetně 
podkov) 
 
Výšky skoků pro jednotlivé kategorie 
koně do 30 inch výška překážek pro první kolo je 40cm 
výška překážek pro druhé kolo je 45cm + čas 
 
koně do 34 inch  výška překážek pro první kolo je  45cm  
výška překážek pro druhé kolo je 50cm + čas 
 
koně do 38 inch  výška překážek pro první kolo je  50cm  
výška překážek pro druhé kolo je 55cm + čas 
 
koně do 49 inch  výška překážek pro první kolo je  55cm  
výška překážek pro druhé kolo je 60cm + čas 
 
 
A. Všechny kurzy Jumping zveřejněny nejméně 1 hodinu před plánovaným 
čas zahájení.Rozhodčí musí projít Jumper arenu se stavitelem parkuru a vystavovateli. 
Kurz dráhy se musí být označen šipkami na plánku, překážky musí být označeny čísly. 



 
 
B. Koně pro tyto soutěže musí být nejméně 3 roky staří. 
 
C.Skoky pro soutěže musí být z vhodného materiálu, nesmí mít vyčnívající šrouby, kolíčky, 
hřebíky a pod.Všechny skoky musí být minimálně 5 stop široké, tj, 1,5 m. Skoky musí být 
od sebe vzdáleny minimálně 18 stop, tj. 5,4 m s vyjímkou skoku In-out. ( bez meziskoku).  
 
Skoky vysoké od 32" tj.81cm musí mít nejméně dvě tyče. Stojany mají být maximálně 48 
stop, tj. 120 cm vysoké. 
Žádný skok nesmí překročit výšku 44" tj. 111 cm. Všechny dekorace nebo clony nesmí 
přečnívat více než 24 " tj. 61cm od stojanů. 
 
 
-Kategorie je rozdělená jednak podle věku předvádějícího, výška skoků pak i podle výšky 
koní.  
-Soutěží všechna plemena dohromady. Jeden kůň se smí účastnit pouze maximálně 2x 
v soutěži jumping ( tedy například s různými juniory, nebo s juniorem a seniorem, nebo 2x 
se seniorem). 
-Do druhého kola postupuje kůň, který přešel parkur čistě v kole prvním. 
- V druhém kole rozhoduje rovněž čas .  
-Tušírka povolena, není dovoleno ale nadměrné používání biče. Při druhém odmítnutí je 
kůň diskvalifikován, shozením překážky se rozumí shození koněm, ale i předvádějícím. 
Pokud dvojice neprojde označeným startem a cílem je diskvalifikována. Oblečení dle 
uvážení předvádějícího, může být i sportovní, vždy čisté. 
- Vystavovatelé mohou absolvovat skoky s koněm.  
-Bandáže i kamaše pro koně jsou povoleny. 
-Návnady ani pamlsky nejsou povoleny. 
-Jeden kruh jednou při vstupu do arény před startem  a jeden při odchodu z arény – za 
cílem je přípustný. Pokud kůň spojí kruh ( okolo vodiče) během parkuru je diskvalifikován 
( bez nároku na umístění nebo cenu). 
 
D Bodování :  
První kolo parkuru je pouze na čistotu ( neměří se čas) , povoleno je 2x odmítnutí, při 
třetím je kůň diskvalifikován. Do druhého kola postupují pouze koně s čistým parkurem. 
Druhé kolo je na čas, při shození odmítnutí se přičítají trestné vteřiny následovně: 
-shození překážky, nebo její poboření ( koněm nebo vodičem) 5 trestných vteřin 
- zastavení, neposlušnost ( odmítnutí) 3 trestné vteřiny  
Zastavení před překážkou se vzápětí provedeným skokem, bez podpory a prodlevy není 
považováno za neposlušnost. 
 
Vyloučení 
- třetí neposlučnost ( a to i v prvním kole!) 
- nedodržení kurzu 
- pád koně  
- ztráta kontroly nad koněm, utěk koně, nebo dokončení soutěže koněm bez vodiče 
- nepřejítí startovní čáry, nebo úprava -posunutí kuželů start vymezující 



-zranění koně 
Team ( vodič i kůň, oba) vždy musí projít startem a cílem, jinak jsou diskvalifikováni, bez 
nároku na umístění a cenu. 
 
 

Jízda zručnosti na opratích 
 
Pořadatel, může vypsat také tuto soutěž. 
Stáří koně pro tuto soutěž je minimálně 2 roky! 
 
 Kůň musí mít náhřbetník a opratě musí být provlečeny kroužky náhřbetníku, uzda je 
povolena bez klapek, nebo s klapkami. 
 
Soutěž může být vypsána jak na čas, nebo pouze na přesnost ( jako u driving obstakle) , 
mohou být použity stejné překážky  i  dráha jako u obstakle driving. 
 
Neni povoleno cválání koně, které má za následek diskvalifikaci. 
Diskvalifikuje se team ( vodič i kůň) pokud jeden z nich nebo oba neprojdou startem a 
cílem, při opuštění kolbiště, nebo pokud rozhodčí uzná, že dvojice není způsobilá pro tuto 
soutěž. 

 

Barel  driving race 
 
Je časově měřená soutěž spřežení ( jednospřeží i více spřeží) kolem barelů. 
 
V aréně se rozestaví prázdné barely ( které pro tuto soutěž mohou být i menší než 200l ) ve 
tvaru trojúhelníku. 
Spřežení  se meří čas po projetí označené startovní čáry. Spřežení musí opsat – projet 
uzavřené kruhy, kolem všech tří barelů, v pořadí nejprve barely po stranách, nakonec barel 
nejvzdálenější . Čas se přestává měřit pro projetí cílem. 
Za shození, nebo posunutí barelu o více než 10cm se připisuje 5 trestných bodů. 
Při nedodržení kurzu ( nespojení kruhu kolem barelu) je spřežení diskvalifikováno. 
Rovněž př pádu koně, kočáru, kočího :-) je rozhodčí povinnen spřežení diskvalifikovat. 
Soutěží se jedno kolově, nebo i dvou kolově – časy se sčítají z obou kol. 
 
Kategorie se rozdělují na 
- junioři do 18 let a senioři ( starší 18 let) 
-podle výšky koně na tři kategorie 
do 34 inch- 86,54cm, do 38inch-96,52cm a do 49inch-125cm. 
 
Asociace chovatelů miniaturních koní si vyhrazuje právo v případě potřeby tyto pravidla dále 
upravovat. 
schváleno 17.1.2017 


