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Sepíkův šampionát – Propozice 

  

Datum konání: 10.10.2021 

Účastníci: • Sepíkův šampionát je hobby soutěž pořádaná Stájí u Sepíka, z. s.  

• Soutěž je otevřena NEJEN pro děti, rodiče dětí a ostatní dospělé, kteří se účastní 
pravidelného jezdeckého výcviku ve Stáji U Sepíka, z. s.  

• Soutěže je možné absolvovat na koni zapůjčeném ve Stáji U Sepíka nebo na koni 
vlastním.  

• Soutěž se řídí níže uvedenými pravidly. 

Přihlášky 
do 3.10.2021 

• Přihlášky zasílejte prostřednictvím webového formuláře www.sepik.cz/prihlaska-
sampionat nebo osobně ve Stáji u Sepíka, nejdéle do 3.10.2021..  

• Přihlášky budou přijímány v pořadí, v jakém je obdržíme na mail. V případě 
naplnění kapacity budete informováni o nepřijetí přihlášky.  

• Prosím, při podání přihlášky reálně zvažte schopnosti účastníka 

• V případě, že si půjčujete koně ze Stáje U Sepíka, je nutné Vámi vybrané soutěže 
konzultovat s aktuálním trenérem 

 

Startovné Startovné splatné po schválení přihlášky, nejdéle do 3.10.2021, v případě neuhrazení 
startovného je přihláška neplatná 

Startovné pro soutěže 1.- 4. 400 Kč 

Startovné pro soutěže 5.- 9. 500 Kč 

Půjčení koně pro členy stáje zdarma 

Půjčení koně pro účastníky pravidelných kurzů 200 Kč 

Půjčení koně pro ostatní 500 Kč 

Ustájení koně (sláma, seno) 
(u nedomácích koní je ustájení nutné !!!) 

600 Kč 

 
 

Všeobecné podmínky: 

• Účastník se smí účastnit více soutěží. Účast na soutěžích je omezena kapacitou půjčovaných koní 
a kapacitou ustájení. 

• Účastník musí být čistě a slušně oblečen ve vhodném jezdeckém oblečení a obuvi. Nutností 
jezdců je vždy bezpečnostní vybavení (jezdecká přilba a u parkurových soutěží bezpečnostní 
vesta či páteřní chránič).  

• Sraz účastníků je minimálně hodinu před plánovaným startem. Začátky soutěží budou 
upřesněny po uzávěrce přihlášek. 

http://www.sepik.cz/prihlaska-sampionat
http://www.sepik.cz/prihlaska-sampionat
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Sepíkův šampionát – Vypsané soutěže 

 

 

Soutěž č. 1 - Jízda zručnosti pro děti do 6. let s vodičem  

Určeno pro děti, kteří ještě nezvládnou koně samostatně bezpečně vést po kolbišti. Vodič bude u 

půjčených koní přidělen z řad instruktorů a praktikantů stáje. U vlastních koní je si soutěžící zajistí 

vodiče sami. Soutěž lze absolvovat v kroku, v klusu či ve cvalu. 

Soutěž č. 2 - Jízda zručnosti s asistentem 

Určeno pro všechny bez omezení věku, kteří ještě nezvládnou koně samostatně bezpečně vést po 

kolbišti. Asistent bude přítomen na kolbišti a případně pomůže jezdci s ovládáním koně. Soutěž lze 

absolvovat v kroku, v klusu či ve cvalu 

Soutěž č. 3 - Jízda zručnosti bez vodiče 

Určeno pro všechny, kteří již zvládají koně vést samostatně po kolbišti alespoň v klusu. Soutěž lze 

absolvovat v kroku, v klusu či ve cvalu. 

Soutěž č. 4 - Trail 

Určeno pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké je to ovládat koně ze země. Vodič musí s koněm 

překonat stanovenou trasu s určitým počtem překážek a úkolů. 

Soutěž č. 5 – Křížkový parkur s vodičem  

Určeno pro všechny, kteří ještě nezvládnou koně samostatně bezpečně vést po kolbišti. 

Předpokladem je zvládnutí cvalu na lonži. Vodič bude vždy k zapůjčeném koni přidělen z řad 

instruktorů a praktikantů stáje. U vlastních koní si soutěžící zajistí vodiče sami. Soutěž lze absolvovat 

v klusu či ve cvalu. Výška překážek bude stanovena na základě velikosti koně (20-30cm). Součástí 

soutěže je i úsek, který jezdec po sesednutí absolvuje bez koně a následně dovede koně do cíle. 

Soutěž č. 6 - Parkur Handicap klusový 

Určeno pro všechny, kteří již zvládají koně vést samostatně po kolbišti v klusu. Soutěž lze absolvovat v 

klusu či ve cvalu. Výška překážek bude stanovena na základě velikosti koně (20-40cm).  

Soutěž č. 7 – Parkur Handicap  

Určeno pro všechny, kteří již zvládají koně vést samostatně po kolbišti ve cvalu. Soutěž musí být 

absolvována ve cvalu. Výška překážek bude stanovena na základě velikosti koně a (cca 40-70cm).  

Soutěž č. 8 – Drezurní úloha Z1 klusová  

Určeno pouze pro pokročilé jezdce, soutěž se absolvuje v lehkém klusu.  

Soutěž č. 9 - Drezurní úloha Z1  

Určeno pouze pro pokročilé jezdce 
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Sepíkův šampionát – Pravidla soutěže  

 

Pravidla pro hodnocení soutěží. Pořadatel si vyhrazuje právo na jejich úpravu před zahájením soutěže. 
 

 
Jízda zručnosti a trail 

 
Rozhoduje počet trestných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje čas. 
 

Trestné body shození překážky 1 bod 

šlápnutí mimo lávku 1 bod 

spadnutí kelímku 1 bod 

míček hozený mimo koš 1 bod 

přešlap ve vytyčené trase 1 bod 

chyba ve slalomu 1 bod 

neprojetí překážky či nesplnění úkolu 4 body 

Diskvalifikace pád jezdce či koně 
hrubé zacházení s koněm 

 

 
Parkur 

 
Soutěž na čas dle platných pravidel ČJF.  
Je povoleno jet parkúr i v klusu 
 

Diskvalifikace pád jezdce či koně 
hrubé zacházení s koněm 
skok překážky mimo pořadí 
nájezd překážky ze špatného směru 

 
 

Drezurní úlohy 
 
Drezurní úlohy podle platných pravidel ČJF, není-li níže uvedeno jinak. 
V úloze Z1 Klusová bude cval nahrazen lehkým klusem. 
Pomocné otěže povoleny 
Soudcuje Mgr. Vanda Bělinová 
 

Diskvalifikace pád jezdce či koně 
hrubé zacházení s koněm 
opuštění drezurního obdélníku 
3. omyl 

 


