
 

42. ročník  "CENY   PALAVY" 
Profieguis Cup  2014 

 
1. Základní údaje: 

1.1      pořadatel: TJ Palava JO Popice  MG 035  

1.2      datum konání závodů           27 .9.2014 

1.3      místo konání: Popice okres Břeclav, jízdárna TJ 

1.4.1   kolbiště: písčité, stálé, ohraničené 80 x 90 m 

1.4.2   opracoviště: travnaté, v blízkosti trati ČD, 70 x 80 m 

1.5.     funkcionáři závodů:  

           ředitel závodu: Sekanina Marek, starosta obce Popice 

           tajemník závodu:                    Hladovcová Anna-hospodář 

           hlavní rozhodčí: Pořízka Ciril   

           rozhodčí:                               Nachtigalová Jaroslava, Růžičková Zdeňka 

           autor parkuru Koláček Pavel 

           

           hlasatel: Růžička Karel 

          dozor na opracovišti                určí hl.rozhodčí 

          výpočetní středisko            ing.Ivo Podešť 

2. Technické údaje: 

2.1.   Předpisy: platná pravidla jezdeckého sportu, jejich doplňky a tento rozpis 

 2.2.  Soutěže: Hobby  

Soutěž č. 1 Dvoufázové skákání 80/90 cm, o vítězi rozhodne body a čas druhé fáze, startovné 

200 Kč 

 

Soutěž hobby přípustná v korektní jezdecké ústroji viz PJS 

Mohou startovat jezdci i koně bez licencí 

Finančí ceny pro prvních 5 umístněných vypočteny dle vybraného startovného 50% 

Soutěže rámcové: Pro licentované jezdce a koně 

 

2.2.1          dvoufázové skákání 100/110 cm, první fáze 8 překážek jedna kombinace, druhá                         

fáze 4    překážky bez kombinace. 

PJS čl. 274.5.3 tab. A Tato soutěž je zařazena do seriálu Profieguis Cup 2014 kategorie 

B 

 Startovné 3OO,--Kč 

2.2.2  Soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm na 8 překážkách se žolíkem 120 cm bez   

          rozeskakování, rozhodují body a čas. 

  PJS čl. 269 

 Startovné 300,--Kč 

2.2.3Pakur stupně L* S následným rozeskakováním PJS čl.298.2.4   

  Tato soutěž je zařazena do seriálu Profieguist Cup 2014

          

   

  PJS, čl. 271 

 Startovné 300,--Kč 

2.2.4Parkur stupně S * - 42. ročník Ceny Palavy 

         PJS, čl. 238.2.2 – jedno rozeskakování na čas 

         Startovné 300,-- Kč 



 

 

2.3.  Předběžný časový program: 

Sobota  27.9.2014  10:00-10:30hod. prezentace pro hobby opracování na dvě oddělení 

v 11:00 následuje soutěž č. 1 hobby  mob.presentace 777710554 

                          do 12:00hod.  prezentace pro rámcové soutěže, zahájení rámcových 

soutěží  Ceny Palavy ve 13:00 hod. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v návaznosti na počet došlých 

přihlášek.  

 

 

3. Všeobecné údaje: 

3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte do 25.9.2014 22:00 na ipodest@seznam.cz kontakt 

mob.777710554, 723961079. Elektronicky lze přihlášky zadávat na adrese 

http://prihlasky.cjftest.cz  

3.2. Konečné přihlášky budou upřesněny do ukončení prezentace. 

3.3. Peněžní plnění: startovné je hrazeno při prezentaci,změny dle PJS..  

3.4. Ustájení pořadatel nezajišťuje. 

3.5. Protesty v souladu s PJS. 

3.6. Pořadatel hradí rozhodčím a technickému delegátovi náležitosti dle platných směrnic o    

odměňování těchto osob. 

3.7    Ubytování pořadatel nezajišťuje. 

3.8.   Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace. 

 

4. Veterinární předpisy: 

4.1.   Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná veterinární potvrzení, podle 

platných směrnic SVS a OVS pro rok 2014 

 

5. Poskytované služby: 

5.1.  Lékařskou a veterinární službu zabezpečí pořadatel po dobu konání soutěží. 

5.2.  Podkovářskou službu zajistí pořadatel za úhradu. 

5.3.  Občerstvení zajištěno ve stánku na závodišti. 

 

 

6. Ostatní ustanovení: 

V hobby soutěži bude vyplaceno pro prvních 5 umístněných polovina startovného 

6.1. Ve všech soutěžích bude provedeno dekorování 1/4 startujících. Peněžité ceny obdrží  

 umístění na prvním až pátém místě  

       Dotace soutěží: č.1  Kč:    700    600     400    300   300     

                                č.2   Kč:    800    600     400    300   300   

                                č.3  Kč:     900    700     400    300   300 

                                č4   Kč:    1700   1000   800    400   300 

  

6.2. Technická porada se nekoná  

6.3  Závodní kancelář je umístěna na.věži rozhodčích 

6.4.Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo škody, které by 

postihly účastníky závodů, nebo jejich koně.  

      Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. 

 

 

mailto:ipodest@seznam.cz
http://prihlasky.cjftest.cz/


Tento rozpis byl schválen v Brně dne 4.8.2014- J.Trojanec  

 

 

 

 

Pavel Koláček                                                                    Marek Sekanina 

předseda TJ Palava Popice                                                 ředitel závodu 

 

 
 


