
ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVOD� 
MK 001 – PEGAS D�poltovice 

D�poltovice 1, 362 25 Nová Role 
Tel. 353 851 000, 776 280 541, fax 353 851 650 

jkpegas@jkpegas.cz 
                                                          Letní skokové závody 
                                                                   Hobby závody 

822K1 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * *   

1/ Základní údaje 
1.1. Po�adatel      -                    PEGAS D�poltovice  MK 001 
1.2. �íslo závodu                      822K1 
1.3. Datum konání                        22.-23.8.2014   
1.4. Místo konání                   - jezdecký areál PEGAS D�poltovice 
1.5.1. Hala                                - 20 x 50m, povrch geotextilie, pís�itý 

            1.5.2..Opracovišt�                     - 25 x 40m, povrch pís�itý, geotextilie 
            1.5.3. Kolbišt�   - 50 x 80 m, povrch pís�itý, geotextilie 

 
2/ Funkcioná�i závod� 
            2.1  - �editel                                    - Pastier Antonín      

2.2. - Sektetá� závod�                      - Bartáková Božena 
2.3.  - Hlavní rozhod�í                - ing.Šímová Marcela 
2.4.  - �lenové sboru rozhod�ích - Nachtigalová Jaromíra, Krej�ík Roman, 
                                                           Ludmila Štorkánová   

            2.7.  - Komisa� opracovišt�               - ze sboru rozhod�ích 
            2.8.   - Hlasatel                                 - Božena Bartáková  
      2.9.   - Výpo�etní st�edisko              - Krej�íková Eliška 
            2.10. - Stavitel parkuru                     - ing.Šíma Jan ,Jana Lahodná -rozhod�í 
                       
3) Technické údaje 
 3.1. P�edpisy:  Pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu 
 3.2. Sout�že: 
Pátek 22.8.2014 
                         
Hobby sout�ž Skok do 60cm  

 s následným rozeskakováním .Rozhodování dle tab A �l.238.2.2.    
s použitím �l.298.2.4. 

                       Startovné  150,-K� -  1.-5.místo,v�cné ceny / 
Hobby sout�ž :      skok do 80cm  s následným rozeskakováním  
                        Rozhodování dle tab A  �l.238 .2.2. s použ �l 298.2.4. 
                       Startovné: 150,-K� 
                       1-5místo v�cné ceny) 
Sout�ž �. 1:     Skoková sout�ž „ZLhandicap s následným rozeskskováním 

   Rozhodování dle tab. A �l.238.2.2. s použitím �l. 298.2.4.     
            Startovné  200,-K�   pen�žité ceny : 1600 K�/600,-400,-200,-200,-200,-/ 

Sout�ž �. 2     Skoková sout�ž  „LP„handicap s následným rozeskakováním 
 Rozhodování dle tab.A �l.238.2.1. s použ.�l.298.2.4 

Startovné  200,-   Ceny : 2000K�/700,-400,-350,-300,-250,-/ 



Sout�ž �.3    Skoková sout�ž se stup�ovanou obtížností do 90 cm 
                       Rozhodování dle tab.A.�l.269 
                       Startovné 200,-     v�cné ceny 
                       
Sobota 23.8.2014 
Sout�ž �.4:   Skoková sout�ž se stup�ovanou obtížností  do 100 cm 
                      Rozhod dle tab A �l 269 
                      Startovné 200,-K�  Pen�žité ceny :  1500,- (450,-350,-300,-200,-200,) 
Sout�ž �.5:    Skoková sout�ž  Štafetové skákání do 100 cm 
                       Rozhod.dle tab.A �l.268.1.3.5. 
                       Startovné 200,- K� za ú�astníka štafety   2400,-( 800,-700,-500,-400,-) 
Sout�ž �.6:    Skoková sout�ž „ Dvoufázové skákání 110-110( 4 skoky) 
                       Rozhod. dle tab.A �l.274. 
                       Startovné 300 K� pen�žité ceny 3000,-K� ( 900,-700,-600,-500,-300,-) 
Sout�ž �. 7:   Skoková sout�ž „L **“ následným rozeskakováním 
                       Rozhod. dle tab A �l.238.2.2. s použ. �l. 298.2.4. 
                       Startovné 350,-K�  pen�žité ceny 4000,-K� ( 1400,-900,-700,-600,-400,-) 
Sout�ž � 8   Skoková sout�ž „ S**“s jedním rozeskakováním 
                       Rozhodování dle tab.A.�l.238.2.2. 
                       Startovné  400,- K�, pen�žité ceny: 6000-K� (1700,-1500,-1200,-900,-700,-) 
Na záv�r      Hobby sout�ž  Kostýmové skákání ( možno jednotlivci a skupiny – 6 skok� max 80cm) 
                       Rozhodování dle vybrané komise( hodnotí se masky,hudba,úprava,celkový dojem) 
                      Startovné  300,-   pen�žité ceny  4000,- ( 2000,-1500,-500,-) 
 
4) Ceny a pen�žité pln�ní 
4.1. ve všech sout�žích budou vít�z a umíst�ní dekorováni floty, dle VP �l. 127 
4.2. zápisné se nevybírá 
4.3  startovné – uvedeno u jednotlivých sout�ží 
4.4. Ceny:   uvedeny v technických údajích u jednotlivých sout�ží 
4.5. V p�ípad� v�tší podpory sponzor� budou ceny navýšeny. 
 
5) P�edb�žný �asový program: 
5.1.Prezentace u v�že rozhod�ích  v pátek pro hobby sout�že do 11.hod.Pro oficielní sout�že do 
14.hod.možno i telefonicky na �.776280541 
5.2.Prezentace v sobotu u v�že rozhod�ích do 8.00hod možno telefonicky na �.606489175 
5.3Start sout�že �. 4v sobotu 23.6.2014 v 9.00 
5.4 Technická porada se nekoná 
5.5 Sekretariát závod�  na kolbišti na v�ži rozhod�ích od 8.00hod 
Po�adatel si vyhrazuje právo na zm�nu �asového programu v závislosti na po�tu došlých p�ihlášek. 
 
 
6) Všeobecné údaje 
6.1. Jmenovité p�ihlášky zasílejte na adresu: jkpegas@jkpegas.cz  
      Do 20.8.2014   P�ihlášky pouze písemn�, v�etn� �ísel licencí a všech náležitostí. 
6.2. Uzáv�rka kone�ných p�ihlášek: 20.8.2014 
6.3. Ubytování: po�adatel zajiš�uje na objednávku p�ímo v areálu Pegas za 520 K�  
       Dvojl�žkový pokoj za noc. Tel 353 851 000, 776 280 541, fax: 353 851 650  
6.4. Ustájení: zajistí po�adatel za 300,-- K� za box/den  -  Nutno p�edem objednat. 



6.5. Stelivo a krmivo: po�adatel nezajiš�uje 
6.6. Parkování vozidel na dvo�e u stájí. 
6.7. P�ipojení na el. proud – 100 K� /den 
6.8. Veškeré náklady spojené s ú�astí na závodech hradí vysílající složka. 
6.9. Správní poplatky 
       Vyžádaná zm�na po�adí startu povolená sborem rozhod�ích        100,-K�/start 
       Dodate�ná p�ihláška sout�žících    ………………………………100,-K�/start                                  
 
7) Veterinární p�edpisy  
7.1. P�ed vyložením koní je nutno odevzdat p�íslušné vet. doklady / pr�kazy koní /, které musí 
       obsahovat  doklady platné pro dle vet.sm�rnic pro p�íslušný rok. 
7.2. Ú�astníci závod� jsou povinni �ídit se pokyny ur�eného pracovníka – po�adatele, a to v�etn� 
       vyložení koní do p�íchodu vet. léka�e. 
7.3  Kontrolu pr�kaz� a zdravotního stavu koní provede veteriná� závod� p�i p�íjezdu. 

 
8) Poskytované služby 
8.1. Léka�skou službu zabezpe�uje  Nemocnice K.Vary 
8.2. Veterinární službu zabezpe�uje   Mvdr. Zatloukal Vít 
8.3. Podková�ská služba  zajišt�na 
 
9) Stravování  - 
9.1. Je zajišt�no v areálu závod� – Restaurace ve dvo�e u stájí a na kolbišti.  
 
10)  Kontaktní osoba  
10.1. Kontaktní osoba po celou dobu závod� – Petr Lahodný  722 542 335 
 
11) Ostatní ustanovení 
11.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
11.2. Po�adatel neru�í za úrazy jezdc� a koní, za nehody a onemocn�ní, za ztráty p�edm�t� a  
        jejich  poškození. 
11.3. Dekorování a floty dle PJS ¼ startujících – nejmén� 5 dvojic, vždy po skon�ení p�íslušné 
         sout�že 
11.4. Technická porada se nekoná a veškeré informace budou poskytnuty p�i prezentaci  
         a vyv�šeny na informa�ních tabulích na kolbišti 
11.5. Po�adatel zajistí po�íta�ové zpracování výsledk�. 
11.6..Sázky nejsou povoleny 

          11.7.Po�adatel upozor�uje všechny ú�astníky závod�, že po celou dobu po�ádání akce je  
                 p�ísn� zakázáno volné pobíhání ps�  po celém areálu. 

11.8.  Zpracovala  :  Jaromíra Nachtigalová dne 28.7.2014 
11.9.  Rozpis schválil  OV KO �JF dne  


