
              JK Ptýrov  MB 0288 
 

                          Rozpis jezdeckých závodů dne 25.-27.7.2014 
 

ČERVENCOVÁ CENA 
MISTROVSTVÍ STŘEDOČESKÉ OBLASTI 

725B1                       
 

Základní údaje  

Pořadatel:             JK Ptýrov, o.s. 
Datum konání :    25.-27.července 2014 

Místo konání:      Jezdecký areál Ptýrov, areál Jízdárny čp.25 
Kolbiště:              60 x 70m, povrch písčitý 

Opracoviště:        30 x 60 m, povrch písčitý 
  

Funkcionáři závodů  

Ředitel:                      Ing. Pavlína Bůžková 
Technické zabezpečení:                                       Josef Jermář 

Sbor rozhodčích  

Hlavní rozhodčí:       Burešová Marcela MVDr. 

Rozhodčí:                 Ing. Jiří Gotvald, Martina Jánošíková, Ilona 
Matoušková, Jan Chýle–styl, Miloslav Perníček - styl 

Komisař na opracovišti: Sbor rozhodčích 

   

Autor parkurů:          Václav Drbal 
Technický delegát: Michael Moudrý 

Ozvučení: Petr Hyka 

Hlasatel: Milan Havránek 

 
 
 

Technické údaje 

Pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu. 

__________________________________________________ 
 

Ceny a podmínky pro mistrovské soutěže: 
 

Mistrovských soutěží se mohou zúčastnit pouze licentovaní  jezdci – členové 

subjektů Středočeské oblasti – B. Jeden kůň se smí současně zúčastnit soutěže 
družstev a jednotlivců, ale ne současně dvou rozdílných kategorií jednotlivců. 

Účastníci mistrovských soutěží neplatí startovné. 
 

Mistrovské soutěže jednotlivců 
Hodnocení dle PJS čl. 273.3.4.2. – dvoukolová soutěž.  

O umístění na 1.-3. místě při rovnosti součtu trestných bodů obou kol rozhoduje 
rozeskakování.  



Ostatní soutěžící se umístí podle součtu trestných bodů z obou kol a času 
dosaženého v druhém kole.  

Prvního kola mistrovské soutěže jednotlivců se smí každý jezdec zúčastnit max. 
se dvěma koňmi, do výsledku soutěže bude započítán jen výsledek lepšího 

z nich, druhého kola mistrovské soutěže se smí jezdec zúčastnit pouze s jedním 
koněm, a to pouze koněm, který dokončil první kolo. V druhém kole se startuje 
v obráceném pořadí dle výsledku a času 1. kola. 
 

Kategorie (dle roku narození) a obtížnosti: 
Děti 12-15 let   -   Z + ZL 

Junioři 15-18 let  - ZL + L* 
Mladí jezdci 16 – 21 let – L* + L* 
Ženy - L* + L* 

Senioři – S* + S** 
 

Družstva – obtížnost ZL + L* 

Hodnocení dle PJS čl. 265.2. – dvoukolová soutěž. 
Složení: družstva 3-4 členná, klubová nebo okresní v rámci klubů oblasti, 

smíšená (kategorie účastnící se tohoto mistrovství). Současně je nutno nahlásit 
jméno vedoucího družstva, který nemusí být aktivním účastníkem této soutěže. 
ale jeho povinností je včasná prezentace, losování pořadí družstva a jeho číselné 

specifikace, určení pořadí soutěžících, a účast na dekorování spolu s jezdci. 
Složení družstev je možno konzultovat i po uzávěrce přihlášek na tyto závody, 

nejpozději však hodinu před zahájením první sobotní soutěže, informace a 
aktuální složení družstev naleznete na www.farmaptyrov.cz.  
Složení soutěžních dvojic v družstvech není možné po obě kola měnit. Pořadí 

startujících v rámci družstva určí vedoucí družstva, a je totožné pro obě kola. 
V obou kolech se započítávají výsledky tří nejlépe umístěných dvojic, výsledek 

obou kol se sčítá. Do druhého kola postupují pouze družstva, která dokončila 
1.kolo. Při rovnosti součtu trestných bodů se koná rozeskakování o medailové 
pozice, o dalším pořadí  rozhoduje součet trestných bodů z obou kol a součet 

časů dosažených v druhém kole.  
V prvním kole o startovním pořadí družstev rozhoduje losování, v druhém kole se 

startuje v obráceném pořadí dle výsledku a času 1. kola. 

 

Věcné ceny pro umístěné vyplacené v penězích: 

Družstva: 6.000-4.000-2.800-1.200-1.000 

Děti: 3.000-2.500-2.000-1.500-1.000 
Junioři: 3.000-2.500-2.000-1.500-1.000 

Mladí jezdci: 3.000-2.500-2.000-1.500-1.000 
Ženy: 3.000-2.500-2.000-1.500-1.000 

Muži: 3.000-2.500-2.000-1.500-1.000 
Pro umístěné do 3. místa současně medaile, floty v soutěžích jednotlivců do 

5.místa, v družstvech do 3.místa 

__________________________________________________ 

 
 

SOUTĚŽE: 
 

 

PÁTEK 
 

1.  Skoková soutěž stupně ZM 
Soutěž je přístupná pro jezdce na koních startujících 1. a 2.rokem. 

Hodnocení dle PJS čl. 298.2.1, na limitovaný čas bez rozeskakování 
15 min. před začátkem soutěže povoleno společné opracování na kolbišti. 

Startovné: 250,- 
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1.500,- na 1.-5.místě 



 

2. Skoková soutěž stupně Z – STYL ŠAMPIONÁT 2014 – DĚTI 
Hodnocení dle PJS stupnice A, čl. 298.1.1.3.2. 

Startovné: 150,- 
Ceny: Věcné ceny v hodnotě min.1.500,- na 1.-5.místě 

      

3. Skoková soutěž stupně Z 
Oblastní mistrovství dětí – 1. kolo 

 

4.  Skoková soutěž stupně Z 
Pro všechny koně a jezdce mimo dvojice startující v soutěži č.3 
Hodnocení dle PJS čl. 298.2.1, na limitovaný čas bez rozeskakování 

Startovné: 300,- 
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1.500,- na 1.-5.místě 
 

5. Skoková soutěž stupně ZL – STYL ŠAMPIONÁT 2014 – JUNIOŘI 
Hodnocení dle PJS stupnice A, čl. 298.1.1.3.2. 

Startovné: 150,- 
Ceny: Věcné ceny v hodnotě min.1.500,- na 1.-5.místě 

 

6. Skoková soutěž stupně ZL 
Oblastní mistrovství juniorů – 1. kolo 
 

7. Skoková soutěž stupně ZL 
Pro jezdce a koně bez omezení, mimo dvojice startující v soutěži č.6 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1, na čas bez rozeskakování 

Startovné: 400,- 
Ceny: 3.200,- Kč (1.000, 800, 600, 400, 400) 
 

 

 

SOBOTA 
 

8. Skoková soutěž stupně ZL 
Pro jezdce a koně bez omezení, mimo dvojice startující v soutěži č.10 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1, na čas bez rozeskakování 

Startovné: 400,- 
Ceny: 3.200,- Kč (1.000, 800, 600, 400, 400) 
 

9. Skoková soutěž stupně ZL 
Oblastní mistrovství družstev – 1. kolo 

 

10. Skoková soutěž stupně ZL 
Oblastní mistrovství dětí – 2. kolo 

 
11. Skoková soutěž stupně L* 
Oblastní mistrovství juniorů – 2. kolo 
 

12. Skoková soutěž stupně L* 
Oblastní mistrovství mladých jezdců a žen – 1. kolo 

 

13. Skoková soutěž stupně L* 
Pro jezdce a koně bez omezení, mimo dvojice startující v soutěži č.11 a 12 
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1, na čas bez rozeskakování 

Startovné: 450,- 

Ceny: 4.000,- Kč (1.200, 1.000, 800, 500, 500) 



 

14. Skoková soutěž stupně S* 
Oblastní mistrovství seniorů – 1. kolo 
 

15. Skoková soutěž stupně S* 
Pro jezdce a koně bez omezení, mimo dvojice startující v soutěži č.14 

Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1, na čas bez rozeskakování 

Startovné: 500,- 

Ceny: 5.000,- Kč (2.000, 1.200, 800, 500, 500) 

 

 
NEDĚLE 
 

16. Stupňovaná obtížnost do 120 cm se žolíkem 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce 

Hodnocení dle PJS čl. 269.5 rozhodují body a čas 
Startovné: 350,- 

Ceny: 3.000,- (800, 600, 500, 400, 350, 350) 
     
17. Skoková soutěž stupně L* 
Oblastní mistrovství družstev – 2. kolo 

 

18. Skoková soutěž stupně L* 
Oblastní mistrovství mladých jezdců a žen – 2. kolo 
Obě kategorie budou vyhodnoceny ve společném dekorování, rozeskakování o 
medailové pozice proběhne samostatně pro každou kategorii po odjetí základního 

kola. 
 

19. Skoková soutěž stupně L** 
Pro jezdce a koně bez omezení. 

Hodnocení dle PJS čl. 298.2.4., s následným rozeskakováním 
Startovné: 450,- 

Ceny: 4.500,- Kč (1.200, 1.000, 800, 500, 500,500) 

 

20. Skoková soutěž stupně S** 
Oblastní mistrovství seniorů – 2. kolo 

 

21. Skoková soutěž stupně S** 
Pro jezdce a koně bez omezení, mimo dvojice startující v soutěži č.20 

 

Hodnocení dle PJS čl. 238.2.2, jedno rozeskakování na čas 

Startovné: 500,- 
Ceny: 6.000,- Kč (2.000, 1.500, 1.000, 1.000, 500) 

 

 

 
Předběžný časový harmonogram závodů 

V 7,30 hod. ukončení prezentace pro první dvě soutěže aktuálního dne. 
Další soutěže vždy 3 hodiny před startem dané soutěže. Bez předání 

zdravotních průkazů na věži rozhodčích nebude umožněn start koně v soutěži. 

 

Prezentovat lze i telefonicky na čísle 722260260 a 725058181 – možno i 
den předem mezi 18 - 20 hodinou. 

 
V 8,30 hod. začátek soutěže č.1,8 a 16, a následně další soutěže  



Všeobecné údaje 

Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní, 
a informace o účasti v mistrovských soutěžích zasílejte na adresu:  

JK Ptýrov, Ptýrov 25, 295 01 Mnichovo Hradiště  
nebo na e-mail: info@farmaptyrov.cz 

Aktuální informace včetně přidělených čísel koním na www.farmaptyrov.cz 
               

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 21.července 2014 

Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu 
uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I.Všeobecných pravidel. 
 

Podmínky účasti: 
Platné licence jezdců a koní. Prezentace provedená dle časového rozvrhu. 

Protesty v souladu s PJS. 
 

Ustájení 

Na základě závazné objednávky v termínu uzávěrky přihlášek. Ustájení ve 
zděných a turnajových boxech dle možnosti a pořadí došlých přihlášek, 

upřednostněni budou účastníci oblastního mistrovství. 
Poplatek za použití boxu vč. podestýlky a sena za každý započatý den 

ustájení: 550,- Kč. Pro účastníky oblastního mistrovství speciální cena za 
dva dny ustájení – 1.000,- Kč. Jiné krmivo pořadatel zajistí proti úhradě. 

 
Veterinární předpisy 

Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady dle 
směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2014. 

 
Poskytované služby 

Veterinární služba MVDr. Bubeníková Pavla. 
Veterinární služba a podkovářská služba za úhradu vykonaných úkonů.  

Lékařskou službu zajišťuje USZSSK Mladá Boleslav. 

Stravování je zajištěno v areálu po celou dobu konání závodů, ubytování 
přímo v areálu (ceny na www.farmaptyrov.cz). 

 
Ostatní ustanovení 

Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody nebo 
nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné 

ztráty nebo škody pořadatel nehradí. 
 

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky. 
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících, při výběru bude 

přihlíženo k pořadí došlých přihlášek. 
Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu 

trvání akce je zakázáno volné pobíhání psů po areálu na základě 
Obecně závazné vyhlášky obce Ptýrov č.3/2012. Nedodržení bude 

řešeno odchytovou službou. 

Odesláním přihlášky jezdec či oprávněná osoba vyjadřuje souhlas  
s akceptováním uvedených podmínek. 
 

 
 

 
Za pořadatele: Ing. Pavlína Bůžková 

Rozpis schválen dne: 22.6.2014  M.Moudrý                                                                                                                

mailto:info@farmaptyrov.cz

