
 

 

Pravidla Junior Riding Club z.s. 

Obsah: 

 

1. Junior Riding Club z.s. (JRC) 

1.1. Poslání JRC 

1.2. Soutěže JRC 

2. Soutěžní kategorie  

2.1. Trpaslíci 

2.2. Děti 

2.3. Junioři 

2.4. Mladí jezdci 

2.5. Senioři 

3. Kategorie koní 

4. Soutěže 

4.1. Westernové soutěže 

4.2. Parkur, dresura, všestrannost 

4.3  Extreme Trail 

4.4  Orientační a vytrvalostní soutěže 

4.5   Ostatní 

5. Vybavení koně 

6. Rozhodčí 

7. Protesty 

8. Pojištění 

 

 



 

 

 

1. Junior Riding Club, dále jen JRC 

 

1.1. Poslání JRC 

 

JRC  je nezávislá dobrovolná sportovní organizace podporující volnočasové, 
tréninkové a soutěžní aktivity všech zájemců o Jezdecký sport. Sdružuje jednotlivé 
občany, jezdecké stáje a kluby, zájmové skupiny občanů, podnikatelské a jiné 
subjekty.JRC zároveň stanovuje pravidla a směrnice pro soutěže.  

Pravidla, jak jsou zde uvedena, platí od 1. 1. 2019. Musí být všemi členy JRC 
respektována a na soutěžích konaných pod hlavičkou JRC přísně dodržována.  

 

1.2. Soutěže JRC 

Soutěže jsou otevřené pro všechny jezdecké styly a plemena koní, oslů a jejich 
kříženců.  

 Westernové disciplíny  

 Parkur, drezura, všestrannost 

 Extreme Trail 

 Orientační a vytrvalostní soutěže 

 Ostatní soutěže a akce 

 

2. Soutěžní kategorie 

 

2.1   Trpaslíci: kategorie pro děti do 7 let, pouze v sedle s vodičem 

2.2 Děti:  kategorie pro děti 8 – 12 let, na ruce i v sedle 
 

2.3 junioři:  kategorie pro děti a mládež 13 – 18 let, na ruce i v sedle 
 

2.4 senioři: kategorie pro mládež a dospělé od 19 let  

 

    3.  Kategorie koní:  

koně do 3 let – pouze na ruce 



 

 

koně 3 – 5 let – mladí koně 

koně nad 6 let – starší koně  

     

4. soutěže: 

 

    4.1.     JRC westernové disciplíny 

Westernové soutěže pod hlavičkou JRC se řídí pravidly WRC.CZ s výjimkou 
kategorií  - ty jsou specifikovány v odstavcích 2.1 – 2.5. Jsou povoleny i koně 
s bezudidlovým užděním – bosal, ohlávka, hakamore, nákrční řemen. Není povolena 
jízda bez sedla nebo na padu. 

4.2. JRC parkur, drezura, všestrannost 

Soutěže se řídí pravidly ČJF s výjimkou kategorií  - ty jsou specifikovány v odstavcích 
2.1 – 2.5. Jsou povoleny i koně s bezudidlovým užděním – bosal, ohlávka, 
hakamore, nákrční řemen. Není povolena jízda bez sedla nebo na padu. 

 

4.3. JRC Extréme Trail 

soutěže Extréme Trailu se řídí pravidly svazu Extréme Trail Cechia s výjimkou 
kategorií  - ty jsou specifikovány v odstavcích 2.1 – 2.5. Jsou povoleny i koně 
s bezudidlovým užděním – bosal, ohlávka, hakamore, nákrční řemen. Není povolena 
jízda bez sedla nebo na padu. 

 

4.4. JRC Orientační a vytrvalostní soutěže 

se řídí pravidly ČJF, s výjimkou kategorií  - ty jsou specifikovány v odstavcích 2.1 – 
2.5. Jsou povoleny i koně s bezudidlovým užděním – bosal, ohlávka, hakamore, 
nákrční řemen. Není povolena jízda bez sedla nebo na padu. 

 

  

4.5. JRC  Ostatní soutěže a akce 

se řídí pravidly ČJF, s výjimkou kategorií  - ty jsou specifikovány v odstavcích 2.1 – 
2.5. Pořadatel je oprávněn k drobným změnám pravidel. Jsou povoleny i koně 
s bezudidlovým užděním – bosal, ohlávka, hakamore, nákrční řemen.  



 

 

5. Rozhodčí 

a. Rozhodčí musí být člen JRC, musí absolvovat oficiální školení rozhodčích a 
být uveden na aktualizovaném „Seznamu rozhodčích“ pro daný soutěžní rok.  

b. Každé závody hodnotí 2 rozhodčí. Jejich celkové skóre se vydělí dvěma. Ve 
výjimečných případech, kdy nelze zajistit 2 rozhodčí, může závody hodnotit 
rozhodčí jeden. 

c. V případě dvoudenních závodů, pokud se jedou soutěže samostatně (nikoliv 2 
kolově v obou dnech) musí být hlavní rozhodčí po oba dny stejný. Jako druhý 
rozhodčí může každý den posuzovat jiný rozhodčí, s výjimkou MČR. 

d. Mistrovství republiky musí posuzovat minimálně 2 rozhodčí. 
e. Rozhodčí je oblečen reprezentativně včetně pokrývky hlavy.  
f. Každý rozhodčí může mít zapisovatele skóre a poznámek. 
g. Rozhodčí před prohlídkou kurzu zkontroluje bezpečnost a parametry 

překážek. Pokud je překážka shledána nebezpečnou nebo neodpovídá 
parametrům, má právo ji ze soutěže vyřadit. 

h. Rozhodčí je odpovědný za veškeré dění na trati. Při jednotlivých disciplínách 
je na něm, ve kterém místě si zvolí své stanoviště. 

i. Rozhodčí může po dohodě s účastníky a pořadatelem závody zrušit nebo je 
na čas přerušit, jestliže podmínky na trati zhoršují regulérní průběh soutěže 
nebo přestanou odpovídat těmto Pravidlům.  

j. Rozhodčí posuzuje každou soutěžní dvojici poctivě, spravedlivě a nestranně, 
přísně podle jeho výkonu jak nařizují pravidla. Rozhodčí je povinen mít během 
soutěží tato pravidla u sebe.  

k. Rozhodčí se spolu nebudou radit, dokud účastník závodí nebo je bodován. 
Jestliže rozhodčí odevzdal podepsanou listinu výsledků ke zpracování, nesmí 
být již výsledky na této listině měněny.  

l. V každé soutěžní kategorii je rozhodčí oprávněn nařídit odstranění jakékoliv 
části vybavení nebo výstroje, která není bezpečná nebo by podle jeho názoru 
mohla poskytnout výhodu, nebo o které se domnívá, že je nešetrná.  

m. Hlavní rozhodčí je kompetentní řešit připomínky soutěžících související se 
závody.  

n. Rozhodčí nesmí pustit na start soutěžní dvojici, pokud by měla být ohrožena 
bezpečnost kohokoliv. 

o. Při opakovaném porušování pravidel má rozhodčí právo vyloučit soutěžícího 
ze všech dalších soutěží.  

S rozhodčím schváleným se jedná zdvořile. Nikdo nebude rozhodčímu nadávat nebo 
vyhrožovat jak během rozhodování, tak i na základě výsledků. Při hrubém porušení 
má rozhodčí či pořadatel právo zjednat pořádek a tuto osobu (osoby) vykázat 
z areálu. 

6. Protesty 

Podávání protestů  

Protesty se podávají zásadně písemně u pořadatele závodů se současným 
zaplacením poplatku 1 000,-Kč. 



 

 

Musí být uvedeny přesné důvody protestu. O protestu rozhodují rozhodčí a pořadatel 
závodů společně. Je-li protest uznán, protestní poplatek se vrátí, není-li uznán, 
připadne do pokladny pořadatele. Protest musí být podán do 1/2 hodiny po skončení 
dané disciplíny.  

 

Písemné stížnosti proti rozhodčím musí být odevzdány pořadateli do 1/2 hodiny po 
skončení soutěže písemnou formou podepsanou stěžovatelem včetně poplatku (dtto 
protest) a musí obsahovat přesná fakta dávající příčinu ke stížnosti. Pořadatel 
závodů ji postoupí Prezidiu JRC k posouzení. V případě, že bude stížnost uznána, 
poplatek bude vrácen stěžovateli, v opačném případě propadá do pokladny JRC. 
Prezidium rozhodne do 30 dnů. 

 

a. Protest může podat účastník závodů (u nezletilých zákonný zástupce), 
oficiální funkcionář. Protesty týkající se týrání koní může podat jakákoliv 
osoba. 

b. Protest týkající se způsobilosti jezdce nebo koně nebo podmínek parku či 
pracoviště musí být podán nejpozději 15 (patnáct) minut před zahájením dané 
soutěže. 

c. Protest týkající se překážek musí být podán nejpozději 15 (patnáct) minut před 
začátkem soutěže. 

d. Protest týkající se nesrovnalostí nebo incidentů během soutěže nebo výsledků 
soutěže musí být podán nejpozději do 30 (třiceti) minut po vyhlášení výsledků 
příslušné soutěže. 

e. Všechny protesty musí být podané v písemné formě, podepsané oprávněnou 
osobou. V případě, že existují podpůrné důkazy, včetně jmen svědků, měly by 
tyto být přiložené. 

f. Protest uplatňovaný u pořadatele závodů a Prezidia musí být předložen ve 
stanovené lhůtě s příslušným poplatkem. 

g. K písemnému protestu je nutné připojit poplatek dle platného sazebníku a to 1 
000,-Kč. Pokud je protest uznán za oprávněný, poplatek bude vrácen. Pokud 
je protest zamítnut, poplatek se nevrací. 

h. Poplatek za protest náleží JRC nebo pořadateli v závislosti na typu protestu. 

 

7. Bezpečnost 

 

a. Bezpečnost soutěžícího jezdce a koně je vždy nejdůležitější. 
b. Očekává se, že všichni budou soutěžit ve shodě se svými schopnostmi. 
c. Všichni soutěžící si musí ověřit, zda je jejich kůň schopen jet v  soutěži. 

Rozhodčí má právo neumožnit start soutěžní dvojici, pokud by měla být 
ohrožena bezpečnost kohokoliv. 

d. Pro jezdce mladší 18 let je povinná přilba na hlavě. Pro soutěže na ruce jsou 
povinné rukavice. 



 

 

 8. Pojištění 

Každý účastník soutěže jede výhradně na svou odpovědnost za svoji osobu i svého 
koně. Je tedy na něm, aby si sjednal odpovídající pojištění. Výslovnou podmínkou 
účastnit se akce schválené JRC je, že každý majitel koně, vystavovatel, trenér a 
soutěžící na sebe bere rizika plynoucí z účasti a zprošťuje a zbavuje její funkcionáře, 
představitele a zaměstnance veškeré zodpovědnosti, kdykoliv a jakkoliv vzniklé, co 
se týče osobního zranění nebo poškození majetku v důsledku účasti na závodech 
nebo v prostorách závodů.  


