
ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ 

V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ PRO ROK 2014 
 

 Jezdecký klub Komárno – Nymburk           MB 222 

 

A. Základní údaje 
 

1.1     pořadatel:            Jezdecký klub Komárno – Nymburk                

                                                                                                            mobil:  777/947362                                                                                                      

1.2.    datum  konání:     19.dubna 2014                                                  777/640775 

1.3     místo konání:       kolbiště na Komárně u Nymburka 

1.4.1. kolbiště:               písčité  obdélníkovitého tvaru                cca.80x90 m 

1.4.2. opracoviště:         písčité obdélníkového tvaru                       cca.25x70 m 

1.5.    funkcionáři :          - ředitel závodu                            Stehlík Zdeněk 

                                        - čestný ředitel                             Číla Jiří 

                                        - technické zabezpečení                Číla Daniel , Iveta Novosádová 

                                        - hlavní rozhodčí                           Gotvald Jiří 

                                        - rozhodčí                                      Zuvačová  Jana , Tereza Šrámková 

                                        - autor parkurů                               Jandourek Ludvík 

                                        - komisař na opracovišti               Michl Rudolf 

B. Technické údaje 

 

2.1.    předpis :     Pravidla jezdeckého sportu ČJF a tento rozpis 

                             Sportovně technické podmínky České jezdecké federace 

 

2.2.1. A) Soutěž ve skoku st. – „ZM“ 

Soutěž ve skoku dětí do 14 let „ZM“. Koně bez omezení . 15 minut před začátkem 

Soutěže prohlídka  a společné opracování koni na kolbišti. 

            B)Soutěž ve skoku st. -  „ZM“  

 Soutěž pro koně 4leté a 5leté startující prvním rokem.15 minut před začátkem 

soutěže prohlídka a společné opracování koní na kolbišti  

Hodnocení dle stupnice A čl. 238 – 1.2 

 Jedno rozeskakování na čas      Startovné: 250 Kč 

 

2.2.2    Soutěž ve skoku st. - ,, Zˮ    

 Soutěž je otevřena pro jezdce a koně bez omezení. 

 Hodnoceno dle stupnice ,,Aˮ 298.2.4, 1 následné rozeskakování.   

          Startovné: 250 Kč  

 

2.2.3.    Soutěž ve skoku st. - ,, ZLˮ    

 Soutěž je otevřena pro jezdce a koně bez omezení. 

 Hodnoceno dle stupnice ,,Aˮ 298.2.4, 1 následné rozeskakování.   

          Startovné: 300 Kč 

                                                                                                                                                                                                                              

2.2.4.   Soutěž ve skoku - „L“ *  

Soutěž otevřená pro jezdce a koně  bez omezení. 

Hodnoceno dle stupnice „A“ čl. 238 – 2.2 

Jedno rozeskakování na čas.                                   

                                                                                     Startovné:300Kč 

2.2.5.   Soutěž ve skoku st. – „S“ *  

Soutěž otevřená pro jezdce a koně  bez omezení 

Hodnoceno dle stupnice „A“ čl. 238 – 2.2 

Jedno rozeskakování na čas.  Startovné: 350 Kč 

 

 

 

2.3    Předběžný časový rozvrh závodu : 

Prezentace je možná i na mobil – 777 640 775 a 777 947 362                                                                                                                                                                                               

Sobota 19.dubna 2014 



               Začátek prezentace                    6:30 hod 

                       !!! Konec prezentace ( i telefonické )   8:00 hod !!! 
Začátek soutěže č. 1 v 9:00 hod. 

Ostatní soutěže následovně v návaznosti. 
 

        Všeobecné údaje : 

3.1.   Jmenovité přihlášky s číslem subjektu, licencí jezdců  a koní, včetně vybraných čísel 

soutěží zasílejte na e-mail: jkkomarno@centrum.cz  nebo 

poštou na adresu : Stehlík Zdeněk, Komárno 19, Nymburk 288 02        

Uzávěrka  přihlášek : Středa 16.dubna 2014 

!!! Na  přihlášky, neobsahující veškeré  náležitosti nebude brán zřetel !!! 
Pořadatel si vyhrazuje  právo  omezení počtu startujících v soutěžích, vlastním výběrem 

Z přihlášených, s respektováním pořadí došlých  přihlášek. 

Prezentace je možná od  pátku 18.4 od  15:00 do 20:00 hod 
Uzávěrka konečných přihlášek : Středa 16.4.2014 

Podmínka účasti : předložení platných licencí jezdců i koní na rok 2014, splnění 

veterinárních  předpisů pro rok 2014, úhrada zápisného. 

3.2 Závodí se dle PJS a tohoto rozpisu. Protest dle PJS  

3.3 Ubytování a ustájení pořadatel nezajišťuje ! 

3.4 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt. 

3.5 Pořadatel nepřebírá  žádné záruky  a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které  

by  postihly účastníky a jejich koně, včetně vybavení. 
 

         Veterinární předpisy: 

4.1. Před vyložením koní předloží ke kontrole vedoucí transportu zdravotní průkazy koní  a  

veterinární osvědčení pro přesun koní, opatřené všemi náležitostmi platnými pro rok  

2014 
 

         Poskytované služby : 

5.1 Lékařská služba – Nemocnice Nymburk, MUDr. Mrázková v místě závodu 

5.2 Veterinární služba – MVDr.Klementová – Podkovářské služby proti 

úhradě za provedené úkony. 
 

        Ostatní ustanovení : 

6.1 Kancelář závodů bude umístěna vedle věže rozhodčích. 

6.2 Floty dle PJS 

V soutěži č. 1A , 1B věcné ceny v celkové hodnotě 900 ,-Kč 

na 1. až 3. místě ( 350 ,- 300 ,- 250 ,- ).   

         V soutěžích 2  budou uděleny peněžité ceny  na 1. až 3. místě 

         v celkové hodnotě 1.500 ,- Kč ( 700 ,- 500 ,- 300,- ). 

         V soutěžích 3 a 4 budou uděleny peněžité ceny 1. až 3.místě 

         v celkové hodnotě 2000 ,- Kč ( 1000, 600,400 ) 

         V soutěži 5. budou uděleny peněžité ceny 1. až 3.místě 

         v celkové hodnotě 3000,- Kč ( 1500, 1000, 500 ) 

         V případě většího počtu soutěžících budou ceny přiměřeně  

         pořadatelem zvýšeny 

 

        Schváleno dne:… …25.2.2014……….. 

 

        p.Moudrý Michael                                                                      Ředitel závodů : 

        Kluky 21                                                                                            Stehlík Zdeněk 

        294 26 Skalsko 

 

 

 

 


