
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1. Číslo  závodů:

1.2. Pořadatel závodů: ML0045  JO při SŠZe Přerov

1.3. Datum závodů: 20.9.2014

1.4. Místo konání závodů: areál SŠZe Přerov

1.5. Kolbiště: 100 x 65 m - travnaté

1.6. Opracoviště: 80 x 50 m - pískové

2. FUNKCIONÁŘI  ZÁVODŮ

2.1. Ředitel ( i čestný): Ing.Pavel Horký

2.2. Sekretář (tajemník) závodů: Ing.Klára Bortlová

2.3. Hlavní rozhodčí: Mgr. Stanislava Zemanová

2.4. Členové sboru rozhodčích: David Hrnčíř

 ing. Hirka Pavel

2.5.

2.6. Stavitel parkuru: Vladímír Hruška

2.7. Hl. komisař na opracovišti: Martin Veselský

2.8. Hlasatel: Zdeněk Babor

2.9. Výpočetní středisko: David Hrnčíř

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

3.2. Soutěže: 1.  „Cena společnosti -  Moravian Solar Energi a.s. “

Dvoufázové skákání 90 /100 cm 

1. fáze – 8 překážek, 1 kombinace

2. fáze – 4 překážek bez kombinace

Rozhodování dle PJS čl. 274 5.3., v obou fázích rozhodují body i čas. 

Startovné  200,-Kč    Věcné ceny

2. „Cena společnosti -  Bukefalos – jezdecké potřeby  “

Dvoufázové skákání 100 /110 cm 

1. fáze – 8 překážek, 1 kombinace

2. fáze – 4 překážek bez kombinace

Rozhodování dle PJS čl. 274 5.3., v obou fázích rozhodují body i čas. 

Startovné  200,-Kč    Věcné ceny

3. „Cena  společnosti Troubecká Hospodářská a.s. a PZ Trading s.r.o.“

Parkur stupně „ZL“ -  na čas bez rozeskakování

Rozhodování dle PJS čl. 238.2.1.   

Startovné  250,-Kč  3.500,-Kč (1100,-  900,-   700,-  500 ,-   300,-)   

4. „Cena SŠZe Přerov - DELIKAN“ a PREMIN

 soutěž se stupňovanou obtížností do 120cm se žolíkem  

na čas bez  rozeskakování

Rozhodování dle PJS čl. 269

Startovné 350,-Kč   10.000,-Kč (3.300,- 2.700,- 2.000,- 1.200,- 800)

5. 17.ročník  „Cena města Přerova “

Parkur stupně „S**“ jednokolová soutěž s finálem do 140cm.

Počet dvojic do finále bude určen po prezentaci. Start finále v 

obráceném pořadí dle výsledů 1.kola.Hlavní rozhodčí může upravit

startovní pořadí jezdců ve finále tak, aby jezdci s více koňmi měli 

dostatek času na přípravu dalšího koně.

Rozhodování dle PJS čl. 276 2.(národní úprava)    

Startovné 400,-Kč   

25.000,-Kč  (7.100 /5.000 /3.500 /2.700 /2.100 /1.700 /1.100 /3 x 600)

17. ročník  „Cena města Přerova" 



4. CENY A PENĚŽITÁ PLNĚNÍ

4.1. Dekorování jezdců floty podle PJS čl.128.N1.4. po každé soutěži.

4.2. Zápisné není vybíráno.

4.3. Startovné – bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci 

5. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODŮ:

5.1. Prezentace se koná dne:   20.9.2014 od 7.00 do 8.00 hod. na věži rozhodčích 

nebo na tel. 737 364 270

5.2. Technická porada: nekoná se

5.3. Sekretariát závodů pracuje: v den závodů od 7.00  do 19.00 hod.

5.4. Časový rozvrh: zahájení v 9,00 hod  soutěže č.1 následuje soutěž č.2 a 3 

zahájení v 14,00 hod  soutěže č.4 následuje soutěž č.5 

Pořadatel si vyhrazuje právo

změnit časový program v závislosti

na počtu přihlášek.

6. VŠEOBECNÉ  ÚDAJE: 

6.1. Jmenovité přihlášky:  17.9.2014 do 20 hod. ,e-mail.: mveselsky@seznam.cz ,tel.:  737 364 270

 Martin Veselský,  Osmek 47,  750 02 Přerov ,fax.: 581262646

Na přihlášce vždy uvádějte kontaktní osobu a telefonní spojení!

6.2. Definitivní přihlášky: 19.9.2014  do 18 hod. Po tomto termínu budou uplatněny správní  

poplatky dle Přílohy I. Všeobecných pravidel (jakékoliv dodatečná 

přihláška dvojice do soutěže a jakákoliv změna koně nebo jezdce po  

uzávěrce přihlášek, pokud bude přijata sazba 100,-Kč.)

6.3. Námitky a stížnosti: v souladu s PJS

6.4. Ubytování: pořadatel nezajišťuje

6.5. Ustájení: v omezeném množství na tel. 737 364 270 proti úhradě 300Kč/box

6.6. Parkování vozidel: v areálu závodiště

6.7. Připojení na el. proud není 

6.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací 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 vet. směrnic pro příslušný rok

7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně

vyložení koní do příchodu vet. lékaře.

7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu

8. POSKYTOVANÉ  SLUŽBY:

lékařskou službu zabezpečuje :                                      Červený kříž   

veterinární službu zabezpečuje proti úhradě:                 MVDr. Josef Večeřa

podkovářskou službu zabezpečuje proti úhradě:            p. Apsolon

9. STRAVOVÁNÍ: Je zajištěno v areálu závodů

10. KONTAKTNÍ  OSOBA: Martin Veselský

11. OSTATNÍ USTANOVENÍ: 

11.1. Ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána vždy ¼ 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 postihli 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. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. Sankce dle PJS

11.7. Zpracoval: Martin Veselský

11.8. Schválil:za VVZO  MUDr.Pavel Lexa  dne 5.3.2014



„Cena  společnosti Troubecká Hospodářská a.s. a PZ Trading s.r.o.“


