
Jumping  

- Skoková soutěž pro koně do KVH 125 cm vedené vodičem (bez 

jezdce). 

- Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší. 

Výstroj ponyho:  

- Pony je předváděn na ohlávce, nebo uzdečce s vodítkem. 

- Použití chráničů na nohy koně je povoleno. 

Výstroj vodiče: 

- Vhodné sportovní, nebo společenské oblečení a obuv. 

- Rukavice jsou povinné. 

- Bič do 100 cm je povolen. Nadměrné použití biče, nebo nevhodné 

chování ke koni, je důvodem k okamžitému vyloučení. 

- Vodič do 14 let musí mít bezpečnostní přilbu. 

Průběh soutěže:  

- Kurz parkuru je tvořen překážkami, které může překonávat buď 

celá dvojice (vodič a kůň), nebo překonává pouze kůň. Minimální 

počet skoků je 6, maximální 8 skoků.  

- V prvním kole se neměří čas, pouze se sčítají trestné body. 

- Dvojice bez trestných bodů postupují do druhého kola, kde 

absolvují parkur na zvýšených překážkách.  

- Pokud žádná z dvojic neabsolvuje první kolo bez trestných bodů, 

o umístění rozhodne počet trestných bodů z prvního kola.  

- V případě rovnosti trestných bodů na prvním místě se uskuteční 

druhé kolo, kterého se zúčastní všichni soutěžící se shodným 

nejnižším počtem trestných bodů z kola prvního. Tyto dvojice 

absolvují parkur na nezvýšených překážkách.  

- Kurz parkuru v prvním kole je shodný s kurzem parkuru ve druhém 

kole. O výsledku zde rozhoduje počet trestných bodů. V případě 

rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.   

- O umístění na dalších místech rozhoduje počet trestných bodů 

z prvního kola. 

- Vodič vede koně samostatně, cizí pomoc není povolena. 

- Pro děti do devíti let mohou být vypsány samostatné kavaletové 

parkury s jednoduchým kurzem. 

 

 



Výška překážek:  

- Jumping pro koně do KVH 86,54 cm: výška překážek pro první 

kolo je 45 cm, výška překážek pro druhé kolo je 50 cm. 

- Jumping pro koně od KVH 86,54 cm do KVH 96,52 cm: výška 

překážek pro první kolo je 50 cm, výška překážek pro druhé kolo je 

55 cm. 

- Jumping pro koně od KVH 96,52 cm do KVH 125 cm: výška 

překážek pro první kolo je 55 cm, výška překážek pro druhé kolo je 

60 cm. 

 

Penalizace: 

Penalizace 4 trestné body Shození (bez ohledu na to, zda 

překážku shodil kůň, nebo vodič) 

3 trestné body První a druhé odmítnutí poslušnosti  

Vyloučení Třetí odmítnutí poslušnosti; pád koně, 

vodiče, nebo obou; nedodržení kurzu; 

ztráta kontroly nad koněm; dvojice 

bude vyloučena, pokud neprojede 

startem a/nebo cílem. 

Nevhodné chování ke koni je důvodem 

k okamžitému vyloučení. O takovém 

vyloučení rozhoduje posuzovatel. 

- Za shození je považováno jakékoli porušení překážky. 

- Za neposlušnost je považováno uzavření kruhu, zastavení před 

překážkou s odepřením pohybu, nebo se zacouváním, vybočení.  

- Za neposlušnost se nepovažuje situace, kdy kůň před překážkou 

zastaví a bez prodlení ji překoná (skočí z místa), aniž by přitom 

ukročil do strany, nebo zacouval.  

 


