
ROZPIS  JEZDECKÝCH  ZÁVODŮ 
MK0005 – JEZDECKÝ KLUB Karlovy Vary – Stará Role 

Karlovy Vary, Starorolská 393/22, 360 06 
                                                                          

 PODZIMNÍ  SKOKOVÉ  ZÁVODY   
                                                                           

                                                 HOBBY  SOUTĚŽE 
                                                                    920K1       

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
1) Základní údaje 
 1.1. Pořadatel   - .JK Karlovy Vary – Stará Role MK 0005 

 1.2. Datum konání -  20.9. 2014  

 1.3. Místo konání         -  areál JK Karlovy Vary –Stará Role 

 1.4. Kolbiště                           -  50 x 60 m písek 

 1.5. Opracoviště  -  písek 20 x 35 m, hala 15 x 60 m 

  

2)   Funkcionáři závodů 
    - ředitel   - Jan Kohout 

        - tajemník   - Lucie Holá 

    - hlavní rozhodčí  - Jana Kumičíková 

        - sbor rozhodčích               -   Eva Chromcová, Tomáš Kavka   

        -  stavitel parkuru                -  Pavla Chocholoušová                     

       -  komisař na opracovišti     -  Míčková Kateřina   

        - hlasatel   -  Alena Holá 

        - výpočetní středisko -  Martin Chocholouš  

    - 

3) Technické údaje 
 3.1. Předpisy:  Pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu 

 3.2. Soutěže: 

 

1. „Hobby soutěž“ do 70 cm s násl.rozesk., dle tab.A čl.238.2.2. s použ. čl. 298.2.4. 

     Startovné 100,-Kč, věcné ceny 1.000,-Kč, 1.-3.místo 

2. „Hobby soutěž do 80 cm s násl.rozesk., dle tab.A čl.238.2.2. s použ. čl. 298.2.4. 

     Startovné 100,-Kč, věcné ceny 1.000,-Kč, 1.-3.místo 

 

 

 

Oficiální soutěže 

3. „ZM“ s následným rozeskakováním, dle tab.A čl.238.2.2. s použ. čl. 298.2.4. 

      Startovné 200,-Kč, ceny: 2.000,-Kč 1.-5.místo(700,-/500,-/400,-/200,-/200,-) 

4. „Z“ na limitovaný čas, dle tab.A čl.298.2.1   

      Startovné 200,-Kč, ceny: 2.000,-Kč 1.-5.místo(700,-/500,-/400,-/200,-/200,-) 

 5.  „ZL “ , dle tab.A čl.238.2.2., jedno rozeskakování na čas 

      Startovné 250,-Kč, ceny: 3.050,-Kč 1.-5.místo (1.000,-/800,-/600,-/400,-/250,-) 

6.  „L“, dle tab A čl.238.2.2., jedno rozeskakování na čas 

       Startovné 300,-Kč, ceny: 5.000,-Kč 1.-4.místo (2.000/1.500/1000/500) 

 

 



4) Ceny a peněžité plnění 
4.1. ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 127 

4.2. zápisné se nevybírá 

4.3  startovné: č. 1.,2.,- 100,- Kč. č.3,4- 200,-Kč. č.5- 250,-Kč,č.6-300,-Kč  

4.4. Ceny:   uvedeny v technických údajích u jednotlivých soutěží 

 

5) Předběžný časový program: 

5.1.Prezentace  20.9. do 9.00 hod  v kanceláři závodů nebo na mob.723506106 -Kybalová 

       

5.2. Předběžné startovní listiny dle přihlášek a ostatní informace budou zveřejněny na  

       www.jezdci.cz 

5.3. Technická porada se nekoná 

5.4. Sekretariát závodů v kanceláři v hlavní budově   od 7.00 hod 

5.5. Časový rozpis 

Sobota 20.9.2014       do 9.00 prezentace  

                                 10.00 hod  soutěž č.1 následně 2, 3, 4, 5, 6 

                                          

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

přihlášek. 

 

6) Všeobecné údaje 
6.1. Jmenovité přihlášky zasílejte: pavla.cho@seznam.cz    do 16.9. 2014 !! 

      Přihlášky pouze písemně-mail včetně čísel licencí a všech náležitostí. 
6.2. Uzávěrka konečných přihlášek: při prezentaci 

6.3. Ustájení: pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky  

              250,- Kč započatý den   
                   

6.4. Stelivo a krmivo: boxy budou nastlány, krmivo za úhradu 

6.5. Parkování vozidel v areálu JK. 

6.6. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 

 

 

7) Veterinární předpisy  

7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné vet. doklady / průkazy koní /, které musí 

       obsahovat  doklady platné  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 

 
8.1. Lékařská služba  - Bc. Helena Sýkorová 

8.2. Veterinární služba    - MVDr. Jaroslav Štekl 

 

9) Stravování  - 

9.1. Je zajištěno v areálu závodů.  

 

10)  Kontaktní osoba  
10.1. Kontaktní osoba po celou dobu závodů –  Holá Lucie 608 036 038 

 

mailto:pavla.cho@seznam.cz


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 ¼ startujících – nejméně 5 dvojic, vždy po skončení přísluš. 

         soutěže 

11.4. Technická porada se nekoná a veškeré informace budou poskytnuty při prezentaci  

         a vyvěšeny na informačních tabulích na kolbišti 

11.5. Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků. 

11.6. Sázky nejsou povoleny 

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

                   je přísně zakázáno volné pobíhání psů  po celém areálu. 
 

11.8.  Zpracovala  :  Pavla Chocholoušová 1.8. 2014 

 

11.9.  Schválil     :  OV KO ČJF dne 20.8.2014 

 

 

 


