
Členové a funkcionáři ČBS - licence 

Členové a funkcionáři ČBS jsou povinni dodržovat stanovy spolku, pravidla a jiná ustanovení 

spolku.  

Členství ve spolku vzniká odesláním přihlášky a uhrazením poplatku za členství řádně a ve 

stanovené lhůtě.  

Licenci získají členové a funkcionáři po dodržení podmínek v těchto pravidlech.  

1. Členové spolku 

Licence jezdce bezudidlového jezdectví 

 1.1.  Každý člen spolku má po uhrazení členského poplatku právo zúčastnit se hobby 

závodů. Hobby závody jsou otevřené i pro jezdce, kteří nejsou členy spolku, a nejsou ani 

členy ČJF. Pro účast na oficiálních závodech musí jezdec splnit podmínky pro získání licence 

jezdce v bezudidlovém jezdectví. 

 1.2. Licence jezdce v bezudidlovém jezdectví se dělí na anglickou a westernovou.  

 1.3. Výsledky uznatelné pro získání licence jezdce pro bezudidlové jezdectví jsou 

pouze ty, které jezdec získá jako člen ČBS. 

 1.4. Anglickou licenci jezdce v bezudidlovém jezdectví získá ten jezdec, který 

absolvuje dvě soutěže na hobby závodech zaměřených na anglické disciplíny. Jezdec musí 

absolvovat parkur o výšce 70 cm s výsledkem maximálně 11 tr.b., nebo drezurní soutěž 

stupně Z s umístěním do 6. místa. Je na každém jezdci, jaké dvě soutěže se rozhodne 

absolvovat. Poté pošle na sekretariát ČBS žádost o vystavení Anglické licence v bezudidlovém 

jezdectví. V žádosti bude uvedeno, na kterých hobby závodech podmínku splnil, v jaký den a 

jakých soutěží se zúčastnil. Sekretariát ČBS má 30 dní na to, aby licenci vystavil a zaslal jezdci. 

S licencí se následně může jezdec vydat na oficiální anglické závody v bezudidlovém 

jezdectví. 

 1.5.  Westernovou licenci jezdce v bezudidlovém jezdectví získá ten jezdec, který se 

účastní dvou soutěží na hobby závodech zaměřených na westernové disciplíny. Jezdec musí 

absolvovat 2 libovolné disciplíny s umístěním do 6. místa. Poté pošle na sekretariát ČBS 

žádost o vystavení Westernové licence jezdce v bezudidlovém jezdectví. V žádosti bude 

uvedeno, na kterých hobby závodech podmínku splnil, v jaký den a jakých soutěží se 

zúčastnil. Sekretariát ČBS má 30 dní na to, aby licenci vystavil a zaslal jezdci. S licencí se 

následně může jezdec vydat na oficiální westernové závody v bezudidlovém jezdectví 

 1.6. Dovednostních disciplín se na hobby závodech může zúčastnit každý, kdo je člen 

ČBS, ale i ten, kdo člen není. Oficiálních závodů se smí zúčastnit ten, kdo získá westernovou, 



nebo anglickou licenci jezdce v bezudidlovém jezdectví. Pro dovednostní disciplíny jsou 

povolené obě licence.  

 1.7. Licence, o kterou si jezdec zažádal a je vystavená již nikdy nepropadá, a to ani 

v případě dlouhodobého neplacení členského příspěvku. Licence zaniká pouze ukončením 

členství v ČBS. 

2. Funkcionáři 

 2.1. Každý, kdo chce získat licenci funkcionáře musí být členem ČBS, musí být starší  

18-ti let a být svéprávný. Musí mít licenci jezdce v bezudidlovém jezdectví, nebo prokázat 

svou praxi v daném odvětví u jiného spolku. 

 2.2. Rozhodčí se dělí na tři skupiny. Všechny skupiny a postupy pro získání 

licencí se shodují pro westernové, anglické i dovednostní disciplíny. Každé odvětví má však 

svojí licenci. Westernový rozhodčí nemá oprávnění rozhodcovat anglické disciplíny apod. 

  2.2.1. Rozhodčí ČBS junior musí mít již získanou licenci jezdce. Poté absolvuje 

školení pod ČBS s následným testem. Pokud školení absolvuje s výsledkem SPLNIL, smí být ve 

funkci rozhodčí na hobby závodech ČBS. 

  2.2.2. Působit na oficiálních závodech smí Rozhodčí junior pouze pod 

dohledem Hlavního dozoru hodnocení. Aby mohl Rozhodčí junior působit na oficiálních 

závodech sám, musí pod dohledem Hlavního dozoru hodnocení absolvovat 15 závodů. Poté 

si zažádá na sekretariátu na přeřazení do skupiny Rozhodčí senior. 

  2.2.3. Rozhodčí ČBS senior smí působit na oficiálních závodech bez dohledu, 

nebo v pozici hlavního rozhodčího. Rozhodčí senior musí absolvovat 20 závodů bez dohledu, 

poté si zažádá na sekretariátu o přeřazení do skupiny Hlavní dozor hodnocení. V žádosti musí 

být napsáno na kterých závodech hodnotil, datum, zaměření a obtížnosti soutěží. 

  2.2.4. Hlavní dozor hodnocení působí primárně jako dozor Rozhodčích 

juniorů. Hlavní dozor hodnocení získá své oprávnění buď splněním podmínek výše 

popsaných, podle pravidel ČBS. Nebo si zažádá na sekretariátu o tento post na základě 

doložené praxe v daném odvětví u jiného spolku. Tento pak musí absolvovat školení o 

bezudidlovém jezdectví a pravidlech dané disciplíny ČBS a následně splnit test. Hlavní dozor 

hodnocení smí působit i jako Hlavní rozhodčí. 

 2.3. Stavitel tratí se dělí na tři skupiny. Všechny skupiny a postupy pro získání 

licencí se shodují pro westernové, anglické i dovednostní disciplíny. Každé odvětví má však 

svojí licenci. Westernový stavitel tratí nemá oprávnění stavět parkury u anglické disciplíny 

apod. 



  2.3.1. Stavitel tratí junior musí mít nejdříve splněnou licenci jezdce pro 

bezudidlové disciplíny, nebo prokázat dostatečnou praxi v daném odvětví u jiného spolku. 

Poté absolvuje školení ČBS s následným testem. Pokud školení absolvuje s výsledkem SPLNIL 

smí být sám ve funkci stavitel tratí na hobby závodech.  

  2.3.2. Stavitel tratí junior smí na oficiálních závodech působit pouze pod 

dohledem Poradce při stavbě tratí. Pokud chce stavitel tratí na oficiálních závodech stavět 

tratě sám, musí pod dohledem absolvovat 15 soutěží. Poté pošle na sekretariát ČBS žádost o 

přeřazení do skupiny Stavitel tratí senior. 

  2.3.2. Stavitel tratí senior smí stavět tratě na oficiálních závodech bez 

dohledu. Stavitel tratí senior musí postavit nejméně 20 tratí bez dohledu. Pak smí zažádat na 

sekretariátu ČBS o zařazení do skupiny Poradce při stavbě tratí. Na žádosti musí být vypsáno, 

na kterých závodech tratě stavěl, datum a obtížnosti. 

  2.3.3. Poradce při stavbě tratí působí primárně jako dozor Stavitelů juniorů. 

Poradce při stavbě tratí získá své oprávnění buď splněním podmínek výše popsaných, podle 

pravidel ČBS. Nebo si zažádá na sekretariátu o tento post na základě doložené praxe 

v daném odvětví u jiného spolku. Tento pak musí absolvovat školení o bezudidlovém 

jezdectví a pravidlech dané disciplíny ČBS a následně splnit test. Poradce při stavbě tratí smí 

působit i samostatně, jako stavitel tratí. 

3. Žádný z členů ČBS, jezdci ani funkcionáři, není omezen ve své funkci. Mohou se zúčastnit 

jakýchkoliv akcí uznají za vhodné, bez omezení. 

 

Schváleno dne 13.3.2018 na schůzi Výkonné rady  

 

 

 

 

 

 

 

      Zpracoval: Generální sekretář 

          Michaela Škodová 

          


