
 

 

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ  
 

Podzimní skokové závody a hobby závody ve Stráni 8. ročník 
927K1 

Hlavní partner závodů:  

Penzion Dvůr Stráň, SAFEGUARD, Jana Horse 

*********************************************************************************** 

1. Základní údaje: 

1.1.  Pořadatel:   Dvůr Stráň Gabrielka MK0034 

1.2.  Datum konání: 27. září 2014  - sobota 

1.3.  Místo konání:             Jezdecký areál Stráň 6, 36001 Sadov - Karlovy Vary 

1.4.  Skokové kolbiště: 80 x 35 m, povrch písčitý s geotextílií  

1.5. Opracoviště:  70 x 26 m, povrch písčitý s geotextílií 

 

2. Funkcionáři závodů:  
- Ředitel    Kristýna Pisingerová 

- Tajemník   Klára Kadeřábková (kontaktní osoba tel: 737 34 89 78)  

- Hlavní rozhodčí  Vít Čmolík 

- Sbor rozhodčích  Ing.Gabriela Valeriánová, Jaromíra Nachtigalová, Ludmila Štorkánová 

- Komisař   bude určen se sboru rozhodčích 

- Stavitel parkúru  Petr Švec 

- Zpracování výsledků  Libuše Kocourková 

- Hlasatel                       Karin Štěpničková 
 

3. Technické údaje: 

3.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis 

3.2. Soutěže:          Všechny soutěže jsou otevřené pro všechny koně a jezdce dle PJS. 

Soutež č. 1 Hobby soutěž – skoky do 60 cm (8 překážek + 4 v rozeskakování) 

Soutěž č. 2   Hobby soutěž – skoky do 80 cm (8 překážek + 4 v rozeskakování) 

Rozhodování v hobby soutěžích dle tab. A čl. 238.2.2. s použitím čl.298.2.4 – následné rozeskakování 

Hobby soutěže jsou otevřené i pro nelicentované koně a jezdce. 

Na hobby soutěž v rámci oficiálních závodů je třeba mít korektní závodní úbor a čísla dle pravidel! 

Soutěž č. 3 Skoková soutěž „Z“ s následným rozeskakováním 

  Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.2. s použitím čl.298.2.4 

Soutěž č. 4 Skoková soutěž „Dvoufázové skákání“  

1.fáze – 8 překážek do 100 cm, 2.fáze – 5 překážek do 110 cm 

Rozhodování dle čl. 274.5.3 bez rozeskakování 

Soutěž č. 5 Skoková soutěž „ZL“ s následným rozeskakováním 

                          Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.2. s použitím čl. 298.2.4 

Soutěž č. 6 Skoková soutěž st. „L*“ s následným rozeskakováním 

                        Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.2. s použitím čl. 298.2.4 

Soutěž č. 7 Skoková soutěž st. „S*“ 

                        Rozhodování dle čl. 238.2.2. (jedno rozeskakování na čas) 

  

4. Ceny a peněžitá plnění: 

4.1.    Ceny: dle PJS čl.128 VP  

Soutěž č. 1,2,3,4,5 - Věcné v hodnotě minimálně 2.000,-Kč pro prvních 5 umístěných . 

Vítěz vždy obdrží pytel krmení pro koně 

          Soutěž č. 6 Peněžité ceny  5.000,-Kč (1.500,-; 1.200,- ; 1.000,- ; 800,- ;500,-) 

          Soutěž č. 7 Peněžité ceny  5.000,-Kč (1.500,-; 1.200,- ; 1.000,- ; 800,- ;500,-) 

4.2.    Startovné:   Soutěž č. 1,2,3,4,5:  200,-Kč/ start 

   Soutěž č. 6,7:   400,-Kč/ start 
                                       změny ve startovních listinách za poplatek 100,-Kč 

                                       přihlášky a změny po uzávěrce za poplatek 100,-Kč 

 



 

 

5. Předběžný časový program: 

Sobota, 27. 9. 2014     8:30 ukončení prezentace pro soutěž č. 1 (lze i telefonicky, tel: 737 348 978) 

                                    9:30 začátek soutěže č. 1, následuje soutěž č.2,3,4,5,6,7  

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

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

6. Všeobecné údaje: 

6.1.   Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: JS Gabrielka, Stráň 6, 36001 Karlovy Vary – Sadov  

         e-mail: infogabrielka@seznam.cz, tel: +420 737 348 978 (Klára Kadeřábková) 

         Uzávěrka konečných přihlášek  23. 9. 2014  on-line přihlášky: WWW.GABRIELKA.NET 

         Zřetel bude brán pouze na úplné přihlášky, včetně čísel licencí!!! 

6.2.   Prezentace:  Na věži rozhodčích  27.9.2014 od 7:30.  

6.3.   Technická porada: nekoná se. 

6.4.   Ubytování: Na základě závazné objednávky přímo v areálu. Penzion Dvůr Stráň apartmány, 

         pokoje a chatky. Od 100,-Kč/ osoba/noc.  

         Ceník a rezervace: www.penzionstran.cz, www.dvurstran.cz. 

6.5.   Ustájení: od 26.9.2014 do 27.9.2014 pořadatel zajistí omezeně přímo v areálu na základě závazné 

         objednávky doručené pořadateli za poplatek 400,-Kč/den včetně slámy. Seno pořadatel zajišťuje 

          proti úhradě 100,-Kč/den.  Krmivo: Pořadatel nezajišťuje. 

          Objednávky ustájení nejpozději  do 21. 9. 2014 !!!  

          On-line Objednávky ustájení a podmínky jsou ke stažení na  WWW.GABRIELKA.NET 

          Později doručené objednávky ustájení nebo objednávky bez zálohy nebudou potvrzeny!           
6.6.    Za objednané a nevyužité ubytování anebo ustájení bude účtován poplatek ve výši 100% ceny 

       pronajímatele. Storno objednávky ustájení lze do 21. 9. 2014.  

       Objednavatel odesláním objednávky anebo rezervace souhlasí se storno podmínkami pořadatele  

       a pronajímatele. 

6.7.    Přepravu a náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.  
 

7. Veterinární předpisy: 

Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Příslušné veterinární 

doklady je nutné odevzdat na věži před vyložením koní. Kontrolu provede pověřený veterinární lékař 

při prezentaci. Veterinární dozor: Veterinární ordinace MVDr. Štekla. 
 

8. Poskytované služby: 

8.1. Lékařská služba   Nemocnice Ostrov 

8.2. Veterinární služba   Veterinární ordinace MVDr. Štekla 

8.3. Podkovářská služba      na telefonu, zajištěna proti úhradě – Petr Černok 
 

9. Stravování:    
9.1.     Zajištěno v areálu za úhradu 
 

10.  Kontaktní osoba  

10.1.   Kontaktní osoba po celou dobu závodů:  Klára Kadeřábková, tel.: + 420 737 34 89 78 

 

11. Ostatní ustanovení: 

11.1     Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 

11.2.    Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů 

            a jejich poškození. 

11.3.    Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení soutěže.    

11.4.    Sekretariát závodů v areálu na označeném místě, 27. 9. 2014 od 7.30 hod  

11.5.    Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků. 

11.6.    Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání  

            akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu. 
 

12.  Schválení rozpisu:                                                                                   
Rozpis zpracovala: Ing. G. Valeriánová  3. 9. 2014 

Rozpis schválen OV KO ČJF dne:     5.9. 2014 

http://www.gabrielka.net/

