
Rozpis 

JARNÍ SKOKOVÉ ZÁVODY 413H1 

JK Trojanovice  

Základní údaje: 
Pořadatel                     JK  Trojanovice MH0133 
Datum konání             neděle 13.4.2014 
Místo konání              jezdecký  areál Trojanovice 
Kolbiště                       pískové 45 x 70 m 
Opracoviště                 pískové 24 x 65 m a 18 x 30 m 

Funkcionáři závodů: 
Ředitel                         Blažek Pavel 
Hlavní rozhodčí           Hrnčíř David 
Rozhodčí                      Dulava Rudolf 
                                     Dulavová Irena 
                                    Školeková Zuzana 
Sekretariát                   Biolková Iveta 
Stavitel parkuru          Miroslav Strnadel, Holešovský Pavel 
Zpracování výsledků a časomíra  Školeková Zuzana 
Hlasatel                        Dulavová Irena 
Dozor na opracovišti    určí hlavní rozhodčí 

Technické údaje: 
Předpisy                       PJS, pravidla pony a ustanovení tohoto  
                                     rozpisu     
      
Neděle 13.4.2014 

A. Ukázka – parkur do 40 cm,  pro jezdce na pony, možno i s vodičem 
Startovné 150,- Kč, hodnocení 238.1.1 , věcné ceny 

1. Stupňovaná obtížnost do 60 cm, 8 překážek, bez žolíka, na čas. Hodnocení čl. 269 
Startovné 200,- Kč, poukazy pro první tři umístěné v min.hodnotě 500,- Kč 

2. Parkur st.“ZLP“ handicap pro všechny kat. pony. Hodnocení čl.298.2.1. na limit         
      Startovné 200,-Kč, poukazy pro první tři umístěné v min.hodnotě 500,- Kč 
3. Parkur st.“LP“ handicap pro všechny kat. pony. Hodnocení čl. 238.2.1 na čas  
      Startovné 250,-Kč, poukazy pro první tři umístěné v min.hodnotě 500,- Kč 
4. Parkur st.“SP“ handicap pro všechny kat.pony. Hodnocení čl. 238.2.2 na rozeskakování  
      Startovné 250,-Kč, poukazy pro první tři umístěné v min.hodnotě 500,- Kč 
5. Parkur st.“STP“ handicap pro všechny kat.pony. Hodnocení čl. 238.2.2 na 

rozeskakování  
     Startovné 300,-Kč, poukazy pro první tři umístěné v min.hodnotě 500,Kč 
6. Parkur st. „ZM “   pro juniory a seniory. Hodnocení čl. 298.2.1 na limit 

           Startovné 200,- Kč, poukazy pro první tři umístěné v hodnotě min.1000,-Kč 
7. Parkur st. „Z“  pro všechny koně a jezdce. Hodnocení čl. 298.2.1 na limit 

           Startovné 200,- Kč, poukazy pro první tři umístěné v hodnotě 1000,-Kč 
8. Parkur st. „ZL “ s následným rozeskakováním. Hodnocení čl.298.2.4. 



Startovné 250,- Kč, poukazy pro první tři umístěné v hodnotě min.1000,-Kč 
9. Parkur st. „L* “ s následným rozeskakováním. Hodnocení  čl. 298.2.4.  

Startovné 300,- Kč, poukazy pro první tři umístěné v hodnotě min.1000,-Kč 
 

Pořadatel si vyhrazuje  právo v případě malého počtu přihlášených jezdců provést 
sloučení soutěží s nejbližší kategorií nebo její zrušení. 

Předběžný časový program: 
Neděle 13.4.2014     do  8.00      prezentace  soutěží   
                                  od 9.00      skokové soutěže č. A, 1-9 

 Jakékoliv změny v přihláškách  budou přijaty pro všechny soutěže  do pátku 
11.4.2014 do 18.00 hodin. Po tomto termínu budou uplatněny  správní poplatky dle 
Přílohy SV4 Všeobecných pravidel. ( TEL. 737 301 035) 

Všeobecné údaje: 
1. Jmenovité přihlášky  se všemi údaji ( u pony včetně KVH + ročník narození jezdců) 

a kontaktním telefonem  vyplňte nově  na http://konetrojanovice.cz/formular 
2. Uzávěrka přihlášek :  středa 9.4.2014   

Po uzávěrce, pokud bude přihláška přijata, bude vybráno dvojnásobné startovné, za 
každou změnu ve startovní listině 100,-Kč            

3.  Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
4. Ustájení : pořadatel nezajišťuje 

               Náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka 

Veterinární předpisy:  
Vedoucí transportu předloží v kanceláři závodů před vyložením koní řádně vyplněné 
zdravotní průkazy koní, obsahující všechny náležitosti (správné vakcinační schéma-chřipka, 
vyšetření krve na infekční anemii) pro přepravu koní pro rok 2014   

Poskytované služby: 
1. Lékařskou službu  zajišťuje pořadatel 
2. Veterinární službu zajišťuje pořadatel proti úhradě za provedené úkony. 
3. Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje 
4. Ubytování v nejbližším okolí na www.frenstat.info 

Ostatní ustanovení: 
1. Floty dle PJS 
2. Sekretariát závodů je umístěn v kanceláři  od 7.00 hodin. Prezentace možná 

telefonicky na čísle 737 301 035 
3. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu. 
4. Pořadatel odmítá jakoukoliv odpovědnost za nehody a nemoci, které by postihly 

účastníky závodů nebo jejich koně. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí. 
 
Rozpis byl schválen OV ČJF  dne 29.3.2014 (22/2014) 
 
                                                                                                          

Ředitel závodů    
Blažek Pavel 


