
Rozpis hobby závodů "Vánoční Parkuriáda 
2014" 

Základní údaje 

Datum 
konání: 

20.12.2014 

Místo konání: Obec Buková u Příbramě, Jezdecký areál Horse Park Kamenný 
dvůr 

Kolbiště: krytá jezdecká hala 

Opracoviště: venkovní pískový povrch 

Pořadatel: Jezdecký klub Delta 

Realizační tým 

ředitel klání: Miloslav Vítek 

organizační zajištění: Miloslav Vítek 

hlavní rozdhočí: Irena Hůlková 

autor parkurů: Miloslav Vítek 

hlasatel: Tomáš Hůlka 

ozvučení: Tomáš Hůlka 

veterinární služba: MVDr. Petra Březinová 

Technické údaje 

Předběžný časový rozvrh závodů 

Prezentace účastníků všech závodů proběhne mezi 8:00 a 9:00 hodinou. 

První soutěž začíná v 9:30. Další soutěže budou následovat. Soutěžení 
proběhne v tomto pořadí - soutěž číslo 1a, 11b, 2, 3 a na závěr soutěž číslo 
4á. 
Předpisy: pravidla jezdeckého sportu (dále jen "PJS") čl. 271, tab. A bez 

rozeskakování 

ustanovení rozpisu těchto hobby závodů 



Soutěž číslo 1a - Volba dráhy 

Zápisné: 200,- Kč 

Rozhodování: podle PJS článek 271, tabulka A bez rozeskakování 

Poznámky: 8 překážek do 80 cm, soutěž pro jezdce do 14 let včetně 

Ceny: věcné ceny do 5. místa 

Soutěž číslo 1b - Volba dráhy 

Zápisné: 200,- Kč 

Rozhodování: podle PJS článek 271, tabulka A bez rozeskakování 

Poznámky: 8 překážek do 80 cm, soutěž pro všechny věkové i velikostní 
kategorie 

Ceny: věcné ceny do 5. místa 

Soutěž číslo 2 - Soutěž na limitovaný čas 

Zápisné: 200,- Kč 

Rozhodování: podle PJS článek 271, tabulka A na čas 

Poznámky: 8 překážek do 80 cm, soutěž pro všechny věkové i velikostní 
kategorie 

Ceny: věcné ceny do 5. místa 

Soutěž číslo 3 - Do prvé chyby 

Zápisné: 200,- Kč 

Rozhodování: podle PJS článek 266, tabulka A na limitovaný čas 60s 

Poznámky: 8 překážek do 80 cm, soutěž pro všechny věkové i velikostní 
kategorie 

Ceny: věcné ceny do 5. místa 

Soutěž číslo 4 - Kostýmové skákání 

Zápisné: 200,- Kč 

Rozhodování: podle PJS dle tabulky A bez rozeskakování 

Poznámky: 8 překážek do 90 cm, soutěž dvojic všech věkových i velikostní 
kategorie, soutěž v maskách 

Ceny: věcné ceny do 5. místa 
 

 



Všeobecné údaje 

Přihlášky 

Jmenovité příhlášky zasílejte prostřednictvím webového formuláře (položka menu nad textem) do 
23:59 19.12.2013 s vyplněnými údaji, tj. 
• jménem jezdce, 
• jménem koně, 
• soutěží, kterých se dvojice chce zúčastnit. 

Zápisné bude hrazeno v hotovosti při prezenci. 

Důležité upozornění 

Soutěže jsou otevřeny pro všechny dvojice a to i nelicentované, avšak pouze do výkonnosti „L“ 
včetně. 

Počet startů jezdce není omezen, pro koně je maximální počet startů dva. 

Podmínkou účasti je korektní jezdecký úbor (tj. bílé rajtky a jezdecké sako), včetně jezdecké obuvi 
a jezdecké přilby. Výjimku tvoří soutěž č. 4, kde je podmínkou startu maska. I v soutěži č. 4 je 
u nezletilých jezdců podmínkou startu tříbodová jezdecká přilba. Jezdci do 16 let musí mít 
bezpečnostní vestu. 

Veterinární předpisy 

Veterinární přejímka se koná od 8:00 do 9:00. 

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná veterinární potvrzení dle platných 
směrnic SVS s OVS. 

Upozornění 

Nové průkazy koní (modré) včetně platného očkování proti chřipce koní. Poslední vakcinace musí být 
provedena nejpozději 7 dní před konáním závodů. 

Bez těchto náležitostí nebude možno koně vyložit ani z vozíku. 

Poskytovatelé služby 

Lékařská služba zabezpečena přítomnou zdravotnicí. 

Veterinární služba zajištěna pouze po dobu veterinární přejímky. Ostatní na telefon. 

Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje. 

Ostatní ustanovení 

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

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících na max. 60 v jednotlivých soutěžích. Ve všech 
soutěžích floty dle PJS, poháry do třetího místa v každé soutěži, ceny viz jednotlivé soutěže. 

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.  

 


