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ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ 

                          MK 0026 Jezdecká společnost Kočík Stružná 

Žalmanov 80, 36472 Stružná 

„Svatováclavská cena“   

Skokové závody ve Stružné                                                                               
913K1                   

 
1) Základní údaje 
 

1.1. Název závodu   - Skokové závody ve Stružné ZZ – S** 

1.2. Číslo závodu   - 913K1 

1.3. Pořadatel závodu - MK 0026, Jezdecká společnost Kočík Stružná,  Žalmanov 80, 

364 72 Stružná 

1.4. Datum závodu   - 13. Září  2014 

1.5. Místo konání závodu  - Jezdecký areál  Stružná 126 

1.6.1. Skokové kolbiště  - otevřené, 70 x 60 m, povrch písčitý 

1.6.2. Opracoviště   - otevřené, 70 x 30 m, povrch písčitý 

2) Funkcionáři závodů 

2.1.- ředitel    - Michael Kuneš 

2.2.- sekretář závodů   - Petra Metlická 

2.3.- hlavní rozhodčí   - Jaromíra Nachtigalová 

2.4.- členové sboru rozhodčích - Ing. Jitka Sakařová, Mgr. Tomáš Kavka 

2.5. -stavitel parkurů   - Petr Mašek 

2.6.- komisař na opracovišti  - Ludmila Štorkánová 

2.7.- hlasatel    - Lenka Krejsová 

2.8.- výpočetní středisko  - Petr Sochůrek 

3) Technické údaje 

3.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis 

3.2. Soutěže 

  Soutěž č. 1: Skoková soutěž „ZZ“ s následným rozeskakováním 

  rozhodování podle tab. A  článku 238.2.2. s použitím 298.2.4  

 věcné ceny v hodnotě 1.000,- (1. – 3.místo) 

 startovné: 150,- Kč 

 

 Soutěž č. 2: Skoková soutěž „ZM“ s následným rozeskakováním 

 rozhodování podle tab. A  článku 238.2.2. s použitím 298.2.4 

 věcné ceny v hodnotě 1.000,- (1. – 3.místo) 

 startovné: 200,- Kč 

   

 

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

  rozhodování podle  tab. A článku 238. 2.2. s použitím 298.2.4 

 ceny 2.000,- Kč (800,- 600,- 400,- 200,-) 

 startovné: 200,- Kč 
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    Soutěž č. 4: Skoková soutěž „ZL“ – s následným rozeskakováním 

 rozhodování podle  tab. A článku 238. 2.2. s použitím 298.2.4 

 ceny 3.000,- Kč (1.300,- 700,- 500,- 250,- 250,-) 

 startovné: 250,- Kč  

 

   Soutěž č. 5: Skoková soutěž „L**“ 

 rozhodování podle tab. A čl. 238.2.1. na čas 

 ceny 6.000,- Kč (2.500,-1.700,-1.000,-450,-350,-) 

 startovné: 350,- Kč 

    Soutěž č. 6: Skoková soutěž „S**“ -  otevřená soutěž 

 rozhodování podle tab. A článku 238.2.2. 

 jedno rozeskakování na čas 

 ceny 8.000,- Kč (2.800,-2.000,-1.500,-1.000,- 700,-) 

 startovné: 400,- Kč 

4) Ceny a peněžité plnění  

4.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 127 

4.2. Zápisné nebude vybíráno. 

4.3. Startovné bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci. 

4.4. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých soutěží 

5) Předběžný časový harmonogram závodu 

5.1. Prezentace se koná  13. 9. 2014 od 8.00 – 9.00 hodin u věže rozhodčích. 

5.2. Technická porada se nekoná. 

5.3. Sekretariát závodů od 13. 9. 2014 od 8.00 do konce závodů u věže rozhodčích. 

5.4. Soutěže - sobota 13. 9. 2014 od 10.00 hod. soutěž č. 1, následně soutěže č. 2, 3, 4, 5, 6 

 

6) Všeobecné údaje 

6.1. Jmenovité přihlášky zasílejte písemně do 11. 9. 2014 na adresu: Ivo Kočík, Stružná 126, 36472 

Stružná nebo na e-mail: petr.sochurek@seznam.cz , mobil 606 210 696. 

V případě přihlášení po uvedeném termínu si pořadatel vyhrazuje právo účtovat navýšení 50% 

z ceny startovného. V případě startů jezdce s více koňmi v jedné soutěži, uvádějte jména koní 

v pořadí, v jakém chcete startovat. Každá dodatečná změna bude zpoplatněna částkou 100,- Kč. 

Tato částka se vztahuje na jakékoli změny ve startovní listině. Na pozdější stížnosti nebude brán 

zřetel. 

Zřetel bude brán pouze na úplné přihlášky s čísly licencí. Přihlášky neúplné nebo došlé po 

termínu (pokud budou přijaty) – poplatek dle PJS, příloha I. 

 6.2. Uzávěrka konečných přihlášek: při prezentaci od 8.00 – 9.00 hod. u věže rozhodčích. 

 6.3. Podmínky účasti: v soutěži st. „Z“ nesmí startovat dvojice, která v loňském roce startovala 

v soutěžích st. „S“ a výše.  

 6.4. Námitky a stížnosti: v souladu s PJS. 

 6.5. Ubytování: pořadatel nezajišťuje. 
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 6.6. Ustájení: pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky. Je nutné uvést v přihlášce. Cena 

ustájení (včetně steliva) činí 300,-Kč/kůň. Úhrada bude provedena při prezentaci. 

 

 6.6.1. Krmivo: pořadatel nezajišťuje. 

 6.7. Parkování vozidel: u jezdeckého areálu 

 6.8. Veškeré náklady s účastí na závody 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. 

  7.4. Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. 

8) Poskytované služby 

 
  8.1. Zdravotnickou službu zabezpečuje Bc. Zuzana Ruprechtová DiS. 

  8.2. Veterinární službu zabezpečuje MVDr. Štekl Jaroslav. 

  8.3. Podkovářskou službu zajišťuje Kryšpín Sedlák proti úhradě.  

 

9) Stravování 

     Stravování je zajištěno v areálu závodů. 

 

10) Kontaktní osoba  

Kontaktní osoba po celou dobu závodů – Petr Sochůrek, tel: 606 210 696 

 

11) Ostatní  ustanovení 
 
  11.1. Ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána vždy 1/4 startujících – nejméně však 5 

dvojic. 

  11.2. Nekoná-li se však technická porada, budou veškeré informace dostupné při prezentaci. 

  11.3. Sázky nejsou povoleny. 

  11.4. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly 

účastníky závodů nebo jejich koně. 

  11.5. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně 

zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu. 

 

  11.6.1. Zpracovala: Dana Pokorná  dne 10. 8. 2014. 

  11.6.2. Schválil: OV KO ČJF dne 12.8.2014   

            

  


