
 
 



Asociace chovatelů miniaturních koní 
pořádá 

 
 

 Soutěž je určená pro všechna plemena malých koní  
s původem i bez původu do 125 cm. 

 
v hale – pavilonu G  

   
Adresa: Výstaviště 405 / 1 ,  60300 Brno 
 
Přejímka koní: 9:00-9:30   ( pokud chcete zajet do areálu, a parkovat nedaleko haly, je třeba 
být na místě do 8:00, pokud přijedete po této hodině, vjezd nebude možný, a budete muset dojít 
s koněm i kočárem z parkoviště před areálem!) 
druhá přejímka koní je možná od 11:00 do 11:15 hod ( pro ty kdo nebudou vjíždět do 
areálu) 
 
Zahájení soutěže :  předpokládaný začátek je 12:00 hod 
čas musí být pouze orientační, protože soutěž se koná jako součást doprovodného programu 
Národní výstavy hospodářských zvířat, musíme se podřídit tomuto programu! 
Předpokládané vyhlášení výsledků a dekorování koní a vodičů/ vozatajů do  16:00 . Mezi 
jumpingem a vozatajským parkurem bude pauza ( bude následovat jiný program) 
 

rozhodčí: MVDr. Jaroslav Dražan  
( president ASCHK ) 

 
ředitel závodů a stavitel parkurů: Jaroslav Kadlec 

ring steward: Monika Štumpfová 
oficiální fotograf: Viktor Král 

 
online přihlášky / startky: Jarmila Podzemská 

 
 

uzávěrka přihlášek : 5. května 2017 do 20:00 hod 
 

Oceněno bude prvních 5 koní v každé soutěži flotou- kokardou.  
Nejlepší 3 koně ( společně všechny výškové kategorie) v jumpingu  v sekci juniorů ( do 18 let) i seniorů ( 

starších 18 let) Pohárem od ASCHK ( rozhoduje čas v druhém kole, včetně trestných bodů)) 
Nejlepší 3 koně ( společně všechny výškové kategorie) ve vozatajském parkuru  v sekci juniorů ( do 18 let) i 

seniorů ( starších 18 let) Pohárem od ASCHK  ( rozhoduje čas, včetně trestných vteřin) 
 

Čtěte prosím podrobně propozice a především pravidla MINI JUMP & DRIVE na webu www.achmk.cz  



 
 
 



Veterinární podmínky: Účast koní je podmíněna jejich dobrým zdravotním stavem. 
Veterinární dozor má právo nepřipustit koně ve špatném zdravotním stavu nebo bez 
předepsaných veterinárních zkoušek. Koně musí mít platný průkaz koně, platné vakcinační 
schéma a vyšetření krve infekční anemii koní. Vyšetření krve musí mít všichni koně, bez 
ohledu na věk .Vyšetření nesmí být starší než 6 měsíců, a musí být zapsané v průkazu koně. 
 
Chování na výstavě : Jakákoliv krutost, hrubé zacházení nebo nehumánní zacházení s koněm v 
aréně, nebo v prostoru výstaviště je přísně zakázáno .Totéž platí na parkovištích a přilehlých 
prostorách. Za nevhodné chování je považováno i používání neslušných nadávek svému nebo 
dokonce cizímu koni, vše bude mít za následek vykázání z akce a odejmutí třeba již získaného 
ocenění – a cen. 
Používání povzbuzujících přípravků nebo drog ovlivňující vystavování koně je zakázáno. 
 
Odpovědnost pořadatele: Pořadatel výstavy nebere žádnou zodpovědnost za nehody, 
poškození nebo ztrátu osobních věcí nebo koní na výstavě, nebo za škodu způsobenou koněm, 
nebo vodičem- vozatajem 
 
 
Bezpečnost : Vzhledem k tomu, že se výstava koná v prostorách s větší počtem návštěvníků, 
dbejte prosím zvýšené bezpečnosti. Pokud víte, že Váš koník není zrovna přátelský    stůjte 
s koněm, mimo posuzování v ringu, více stranou. Jistě by k prezentaci Vašeho plemene 
nepřispělo nějaké kopnuté nebo kousnuté dítě.  
 
 

POPLATKY - STARTOVNÉ :  Je vyjímkou, že první ze seriálu 
závodů  Mini Jump & Drive má každý ze startů zcela ZDARMA ! 
 

 
 
 
 
 



 
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).  
 
 
 
 
 
 



-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. 
 
 



 
  

 
 
 

Vozatajský parkur: 
 
- Jedná se o soutěž spřežení probíhající na kolbišti a to v jízdě mezi kužely s míčky 
umístěnými na vrcholu kuželu. 
-  Každý kočár bude před soutěží přeměřen rozhodčím a rozměr mezi kužely bude 
přizpůsoben každému individuálně 
- Soutěž se jede na čas, za schození míčku se přičítá 5 trestných vteřin. 
  
- Pořadí jezdců určuje pořadatel  
-  Startovní číslo musí být upevněno na zadní straně kočáru, nebo viditelně na zádech 
kočího  
-  Pomocník smí manipulovat se spřežením jen v kategorii přípravka děti a děti a to jen v 
nezbytných a nebezpečných situacích situacích. Junior do 7 let musí mít v kočáře 
přísedícího i u jednospřeží. 
- 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. 



 
 
 

Startovní třídy: 
 

číslo třídy název třídy 
1  Jumping junior 1 – mini parkur bez jezce, s vodičem do 7 let 

 
v této kategorii soutěží v jednom kole na čas, junioři se svými koňmi bez ohledu na výšku 
koně a plemeno, skáčí pouze přes malé křížky ( nemusí tedy přehazovat vodítko přes boční 
stěnu překážky) , může překonávat překážky spolu s koněm. . Výška překážek je do 30cm. 
 

2.. Jumping junior 2  dvou kolový miniparkur bez jezdce 
 
pro tříleté a straší koně výšky do 86cm  Předvádějící je junior do 18 let, přičemž hřebce smí 
předvádět junior starší 12ti let. 
 
výška překážek pro první kolo je  45cm  
výška překážek pro druhé kolo je 50cm + čas 
 

3. Jumping junior 3  dvou kolový miniparkur bez jezdce 
 
pro 3leté a starší koně výšky více než 86cm do 96cm 
Předvádějící je junior do 18 let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let 
 
výška překážek pro první kolo je 50cm 
výška překážek pro druhé kolo je 55cm + čas 

4. Jumping junior 4  dvou kolový miniparkur bez jezdce 
 
pro 3leté a starší koně výšky více než 96cm do 125cm 
Předvádějící je junior do 18 let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let 
výška překážek pro první kolo je 55cm 
výška překážek pro druhé kolo je 60cm + čas 



 
5. Jumping  senior 1  dvou kolový miniparkur bez jezdce 

 
pro tříleté a straší koně výšky do 86cm  Předvádějící je starší 18 let 
 
výška překážek pro první kolo je  45cm  
výška překážek pro druhé kolo je 50cm + čas 
 

6., Jumping senior  2  dvou kolový miniparkur bez jezdce 
 
pro 3leté a starší koně výšky více než 86cm do 96cm 
Předvádějící je starší 18 let 
 
výška překážek pro první kolo je 50cm 
výška překážek pro druhé kolo je 55cm + čas 

7. Jumping senior  3  dvou kolový miniparkur bez jezdce 
 
pro 3leté a starší koně výšky více než 96cm do 125cm 
Předvádějící je starší 18 let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let 
 
výška překážek pro první kolo je 55cm 
výška překážek pro druhé kolo je 60cm + čas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
číslo třídy název třídy 

8. Vozatajský parkur junior  1 
 
pro 3leté a starší koně do výšky 86cm, vozataj je junior do 18 let 
 

9. Vozatajský parkur  junior 2 
 
pro 3leté a starší koně výšky koně více než 86cm do 96cm, vozataj je junior do 18 let. 
 

10. Vozatajský parkur  junior 3 
 
pro 3leté a starší koně výšky více jak 96cm do 125cm, vozataj je junior do 18 let. 
 

11. Vozatajský parkur senior  1 
 
pro 3leté a starší koně do výšky 86cm, vozataj je starší 18 let. 
 

12. Vozatajský parkur senior  2 
 
pro 3leté a starší koně výšky koně více než 86cm do 96cm, vozataj je starší 18 let. 

13. Vozatajský parkur  senior 3 
 
pro 3leté a starší koně výšky více jak 96cm do 125cm, vozataj je  starší 18 let. 
 

 
Prosíme věnujte pozornost prostudování pravidel Mini Jump & Drive 2017  , a online přihlášce 

na webu našeho spolku 
www.achmk.cz 

Pokud Vám není něco jasné, kontaktujte sekretářku ACHMK : 
Jarmila Podzemská 

tel: 603174956 
bohemia-acro@seznam.cz   

 

 
 
 



 



 

 


