
JEZDECKÉ ZÁVODY
Jezdecké závody v Přeštěnicích 26. 7. 2014

1.1 Registrační číslo závodů:
1.2 Pořadatel: MC140, JK Bártův dvůr Přeštěnice
1.3 Datum konání: 26. 7. 2014
1.4 Místo konání: Přeštěnice
1.5.1 Kolbiště: travnaté, 60m x 50m
1.5.2 Opracoviště: travnaté, 60m x 50m

2. Funkcionáři závodů
Ředitel závodů: Libor Štván
Hospodář (tajemník): Jan Štván
Hlavní rozhodčí: Bohuslav Šubr
Sbor rozhodčích: Kamila Vaňková, Lenka Jůzová
Stavitel parkuru: Stanislav Jílek
Komisař na opracovišti: Iveta Beránková
Hlasatel: Jan Štván
Zpracování výsledků: Jan Štván

3. Technické údaje
3.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, VP, Veterinární pravidla a ustanovení 
tohoto rozpisu 

3.2 Soutěže:
Soutěže č. 2, 3, 4 jsou hobby soutěže otevřené i jezdcům a koním bez licencí, 
ostatní soutěže 
jsou oficiální /pro licentované koně a jezdce/. Do hobby soutěží se smějí hlásit 
pouze jezdci 
registrovaní v ČJF (tj. se zaplaceným poplatkem 100 Kč pro rok 2014)! 
Nelicentovaní jezdci 
prokazují svoji registraci při prezentaci, a to průkazem  hobby jezdce. 

3.2.1 Drezurní soutěž „P5“
Přístupná pro děti od 8 do 16 let na pony
Rozhodování dle PJS
Startovné: 200,- Kč

3.2.2 Drezurní soutěž „Z1“
Drezurní soutěž je přístupná bez omezení i jezdcům bez licencí (příprava na ZZVJ)
Rozhodování dle PJS
Startovné: 200,- Kč

Současně se soutěží Z1 bude probíhat Jízda zručnosti pro děti
Startovné: 100,- Kč



3.2.3 Hobby soutěž do 60 cm
Skoková soutěž je přístupná bez omezení i jezdcům bez licencí (příprava na ZZVJ)
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.1. bez rozeskakování
Startovné: 200,- Kč

3.2.4 Hobby soutěž do 70 cm
Skoková soutěž je přístupná bez omezení i jezdcům bez licencí (příprava na ZZVJ)
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 298.2.1. na limitovaný čas
Startovné: 200,- Kč

3.2.5 Skoková soutěž stupně „ZM“
Přístupná bez omezení
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním na čas
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny

3.2.6 Skoková soutěž stupně „Z“
Přístupná bez omezení
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním na čas
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny

3.2.7 Skoková soutěž stupně „ZL“
Přístupná bez omezení
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním na čas
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny

4. Ceny a peněžité plnění 
4.1 Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 127
4.2 Startovné - bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci 

soutěž č.1   200 Kč     soutěž č.3   200 Kč     soutěž č.5   200 Kč     soutěž 
č.7   200 Kč
soutěž č.2   200 Kč     soutěž č.4   200 Kč     soutěž č.6   200 Kč
jízda zručnosti   100 Kč

5. Předběžný časový harmonogram závodu
5.1 Prezentace se koná dne 4. 5. 2014 od 8:00 hodin, na věži rozhodčích
5.2 Sekretariát závodů - od 8:00 hodin do ukončení závodů
5.3 Soutěže - zahájení soutěže č.1 - 9:00 hodin
                                     soutěže č.2, 3, 4, 5, 6, 7 - budou následovat



6. Všeobecné údaje
6.1 Jmenovité přihlášky na e-mail: janstvan@volny.cz    

6.2 Kontaktní telefon 603990670

6.3 Definitivní přihlášky - uzávěrka 2. 5. 2014
6.4 Námitky a stížnosti v souladu s PJS
6.5 Ubytování pořadatel nezajišťuje 
6.6Ustájení pořadatel nezajišťuje
6.7

6.7 Parkování vozidel - Vyhrazené místo vedle závodiště
6.8 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / 
      přihlašovatel

7. Veterinární předpisy
7.1 Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy 
koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních 
směrnic
pro příslušný rok
7.2 Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka - 
pořadatele, a 
to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře
7.3 Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při 
příjezdu

8. Poskytované služby
8.1 lékařskou službu zabezpečuje: Radka Deverová
8.2 veterinární službu zabezpečuje: Vladimír Kotrba

9. Občerstvení
Zajištěno v místě závodů

10. Ostatní ustanovení
10.1 Ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána vždy čtrtina startujících – 
nejméně 
však 6 dvojic. 
10.2 Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, 
které by postihly účastníky závodů, nebo jejich koně
10.3 Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání 
akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu

10.5 Schválil: mgr. K. Hanušová+
dne: 2.4.2014


