
Rozpis parkurových závodů  

Základní údaje: 

1. 1 Pořadatel:  MG 170 – Jezdecký klub Mikulov 

1. 2 Datum konání:  sobota 19. 4. 2014 

1. 3 Místo konání:  Mikulov – Cihelna 

1. 4 Kolbiště:  písčité s geotextilií, 90 x 50 

1. 5 Opracoviště:  písčité 60 x 30 

1. 6 Funkcionáři závodů - CEO – Tomáš Hlavenka 

- GFM - Josef Kuba 

    - Hlavní rozhodčí – Cyril Pořízka  

    - Rozhodčí – Jaroslava Nachtigalová 

                                                                  -  Terezka Bilská 

               - Komisař   – Josef Prokeš 

             

    - Autor parkuru – Pavel Koláček 

Technické údaje: 

2. 1 Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu 

2. 2 Soutěže 

Soutěž číslo 1 

Parkur stupně „ZM“ pro děti na limitovaný čas dle PJS čl. 298.2.1. 

Soutěž číslo 2 

Parkur stupně „ZM“ pro 4 a 5 leté koně startující prvním rokem dle PJS čl. 238.2.2. 

Soutěž číslo 3 

Stupňovaná obtížnost do 100 cm pro jezdce do 18 let dle PJS čl. 269 se žolíkem bez 

rozeskakování. 

Soutěž číslo 4 

Stupňovaná obtížnost do 100 cm pro 4 a 5 leté koně dle PJS čl. 269 se žolíkem bez 

rozeskakování. 

Soutěž číslo 5 

Stupňovaná obtížnost do 100 cm - otevřená soutěž dle PJS čl. 269 se žolíkem bez 

rozeskakování. 

Soutěž číslo 6  

Parkur stupně „Z“ s jedním rozeskakováním na čas dle PJS čl. 238.2.2. pro jezdce do 18 let 

Soutěž číslo 7 

Parkur stupně „Z“ s jedním rozeskakováním na čas dle PJS čl. 238.2.2. - otevřená soutěž 

Soutěž číslo 8 

Parkur stupně „ZL“ s jedním rozeskakováním na čas dle PJS čl. 238.2.2. - otevřená soutěž 

Soutěž číslo 9 

Parkur stupně „L“ s jedním rozeskakováním na čas dle PJS čl. 238.2.2. - otevřená soutěž 
 

2. 3 Předběžný časový program: 

Prezentace: nekoná se  NAPIŠTE SMS CO NEJDŘÍVE POKUD KŮŇ 

NEBUDE STARTOVAT Na tel. 732 817 507, jiné změny u rozhodčích  

10
30

 zahájení soutěží 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozpisu v závislosti na počtu došlých přihlášek. 

Ceny a peněžitá plnění: 

3.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle pravidel PJS. 

3.2. V ostatních soutěžích budou rozděleny ceny: 

Soutěž č. 1: věcné ceny pro první tři umístěné 

Soutěž č. 2: víno pro první tři umístěné od Fy Vinofol 

Soutěž č. 3: 1800,- Kč (800 – 600 - 400) 

Soutěž č. 4: víno pro první tři umístěné od Fy Vinofol v  ceně min. 2000 Kč. 



Soutěž č. 5: 2250,- Kč (1000 – 750 - 500)   

Soutěž č. 6: 2250,- Kč (1000 – 750 - 500)   

Soutěž č. 7: 2250,- Kč (1000 – 750 - 500)   

Soutěž č. 8: 2700,- Kč (1200 – 900 – 600)   

Soutěž č. 9: 4700,- Kč (2000 – 1500 – 1200)   

3.3. Startovné a zápisné: 300,- Kč 

3.4. Sankce za dodatečné přihlášky či změny dle PJS. 
 

Všeobecné údaje 

4.1. Jmenovité přihlášky zasílejte emailem josef.kuba0@gmail.com (“0” = “nula”) Na 

přihlášku, prosím, uvádějte kontaktní osobu a telefon. Pořadatel si vyhrazuje právo na 

omezení počtu startujících. 

4.2. Uzávěrka konečných přihlášek: 18. 4. 2014 do 22
00

. 

4.3 Prezentace - nekoná se, viz. výše. 

4.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 

4.5. Ubytování v areálu-penzion***, lůžko a noc 400 Kč, rezervace na tel v odst. 4.1 

specifikovaných kontaktech. 

4.6. Ustájení zabezpečí pořadatel po potvrzené rezervaci na v odst. 4.1 specifikovaných 

kontaktech. Ceny za ustájení včetně objemného krmiva a steliva: 

 Poplatek za započatý den Poplatek za víkend (PÁ, SO, NE) 

Stáj „A“ 500 800 

Stáj „B“ 300 500 

Stáj „C“ 150 300 

Stáj „D“ (nové mobilní boxy) 200 400 

Umístění a fotografie stájí naleznete na www.jkmikulov.cz – oddíl „ustájení“ 

4.7. Objemné krmivo a stelivo pořadatel zajišťuje jen pro ustájené koně. 

4.8. Přepravní kamiony budou parkovat přímo v areálu. 

4.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 
 

Veterinární předpisy: 

5.1. Koně musí splňovat podmínky pro přemísťování koní dle podmínek Státní veterinární 

správy pro rok 2014. 
 

Poskytované služby: 

6.1. Lékařskou službu zabezpečuje MUDr. Dagmar Horová 

6.2. Veterinární službu zabezpečuje MVDr. Petr Přikryl 

6.3. Podkovářskou službu zabezpečí podkovářský mistr Milan Domes proti úhradě za 

provedené výkony 

 

Ostatní ustanovení: 

7.1. Ve všech soutěžích bude dekorováno 5 nejlépe umístěných soutěžících.  

7.2. Technická porada se nekoná. 

7.3. Pořadatel neručí za ztráty a újmy na majetku a zdraví účastnických subjektů. 

7.4. Aktuální a detailní informace: www.jkmikulov.cz. 
 
 

Rozpis byl schválen oblastním výborem ČJF dne: 25. února 2014 

 

Tomáš Hlavenka - CEO 

mailto:josef.kuba0@gmail.com
http://www.jkmikulov.cz/

