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Jump and Drive Winter Tour 2015 
Zimní jezdecký pohár – skoky 

Hradištko u Sadské - 7. 2. 2015 
 

Rozpis halových jezdeckých závodů v parkurovém skákání. 
 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1. Název a číslo závodů:  Jump and Drive Winter Tour 2015 – 207B1 

1.2. Pořadatel:               SK Artego (MB266), Mělnická 312, 250 01 Stará Boleslav 

1.3. Datum konání:   7. 2. 2015 

1.4. Místo konání:        Hradištko u Sadské Equus Kinsky 

1.5. Kolbiště:                hala 60 x 27 metrů, povrch písčitý   
1.6. Opracoviště:          hala 50 x 20 m, povrch písčitý s 

     venkovní 180 x 120 m 

1.7. Internetové stránky závodů: www.jezdeckypohar.cz  

 

2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU 

2.1. Ředitel závodů:   Aleš Suchánek 

2.2. Sekretář závodů:   Libuše Půlpánová 

2.3. Hlavní rozhodčí:   Marcela Šímová 

2.3.1. Sbor rozhodčích:    Jana Nosková, Martina Jánošíková, Klára Damborská 

2.5. Stavitel parkuru:    Ing. Jan Šíma       

2.7. Hlasatel:    Aleš Suchánek    

2.8. Výpočetní středisko:  Petr Půlpán ml.   

2.9. Lékařská služba:    Dana Švejdová 

2.10. Veterinární služba:   MVDr. Alena Černá  

 

3. TECHNICKÉ ÚDAJE 

3.1. Předpisy:  pravidla jezdeckého sportu (PJS), veterinární pravidla, všeobecná 
pravidla ČJF a ustanovení tohoto rozpisu 

3.2. Soutěže:   
 

Sobota 7. února 2015 

3.2.1. Soutěž č. 1:   skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 100cm se žolíkem 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 

Rozhodování dle PJS, čl.269 

     Startovné: 350,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 

Ceny: 1. - 3. místo věcné ceny, na dalších místech floty dle PJS 

 

3.2.2. Soutěž č. 2:   skoková soutěž Z 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 

soutěž je zařazena do seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015 

Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – následné rozeskakování, 
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle 
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 

Startovné: 400,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 

Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 5. místo (800 – 700 – 600 – 500 – 400) 
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3.2.5. Soutěž č. 3:   skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 110cm se žolíkem 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 

Rozhodování dle PJS, čl.269 

Startovné: 400,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 

Ceny: 4.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 – 800 – 600 – 400) 

 

3.2.4. Soutěž č. 4:   skoková soutěž L* 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 

soutěž je zařazena do seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015  

Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4. – následné rozeskakování, 
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle 
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 

Startovné: 400,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 

Ceny: 4.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 – 800 – 600 – 400) 

 

3.2.5. Soutěž č. 5:   skoková soutěž S* - s finále pro 10 nejlepších dvojic 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 

soutěž je zařazena do seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015  
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2N  

Startovné: 400,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 

Ceny: 5.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 

600) 

 

 

 

4. CENY A PENĚŽITÉ PLNĚNÍ, STARTOVNÉ A JINÉ  
4.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a další umístění dekorováni floty dle VP čl. 127. 
 

4.2.  Ceny pro vítěze a další umístěné jsou uvedeny v odstavcích 3.2. u jednotlivých soutěží.  
 

4.3. Startovné ...... Výše startovného je uvedena v odstavcích 3.2. u jednotlivých soutěží.  
 

 

5. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODŮ 

5.1. Prezence mailem je možná:   
- v pátek 6.2. po celý den , maximálně do  22.00 hod. 

 

Prezentovat telefonem je možné pouze:   
- v pátek  6.2. od   16.00 -  do   22.00   hod. na sobotu  776 057 706 , (724 026 464) 

 

5.3. Sekretariát závodů je umístěn v jezdecké hale a otevřen bude vždy 60 minut před začátkem první 
soutěže a uzavřen 60 minut po ukončení poslední soutěže. 
 

5.4. Začátky soutěží:  
Sobota 7. 2. 2015:   Soutěž č. 1 – začátek v 8.00 hodin 

     Soutěž č. 2 - následně 

     Soutěž č. 3 - následně 

     Soutěž č. 4 - následně 

     Soutěž č. 5 - následně 

 

Začátky ostatních soutěží daného dne vždy navazují. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek. 
Přesnější časové údaje budou publikovány aktuálně na www.jezdeckypohar.cz.  
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6. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

6.1. Přihlášky zasílejte na: js@equus-kinsky.cz 

 

6.2. Uzávěrka přihlášek: 4. února 2015 ve 24.00 hodin  

 

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících při závodech vlastním výběrem z přihlášených s 
respektováním pořadí došlých přihlášek. 
 

6.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 

 

6.5. Ubytování účastníků objednání  na   js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová  776 057 706 

Možnost ubytování pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar přímo v areálu.  
Cena za ubytování (dle kategorie) 250 - 350,- Kč / noc +  DPH, jedna noc o 100,- Kč dražší 
 

6.6. Ustájení koní objednání  na   js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová  776 057 706 

Možnost ustájení v turnajových boxech: 
Cena za box včetně steliva za každý započatý den ustájení: 300,- Kč + DPH 

Seno možno zakoupit za 50,-Kč/den 

 

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

7. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 

7.1. Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je 
nutno odevzdat v sekretariátu závodů příslušné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny. Zahraniční 
účastníci musí předložit oficiální pas FEI nebo národní pas schválený FEI. Kontrolu provede veterinář 
závodů. 
7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka. 
 

8. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

8.1. Lékařská služba:  Dana Švejdová   

8.2. Veterinární služba:  MVDr. Alena Černá    

    

9. STRAVOVÁNÍ 
Stravování všech účastníků je zajištěno v areálu závodů oproti úhradě.  
 

10. KONTAKTNÍ OSOBA 

Kontaktní osoba po celou dobu závodů  Aleš Suchánek, tel.: 731 578 301 

 

11. SPRÁVNÍ POPLATKY 

Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek 100,-Kč 

 

 

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
12.1. Nekoná-li se technická porada, budou veškeré informace dostupné při prezentaci, resp. na vývěsce u 
věže rozhodčích nebo na internetových stránkách akce: www.jezdeckypohar.cz.  

12.2. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihli 
účastníky závodů, nebo jejich koně v době konání závodů. 
12.3. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je zakázáno volné 
pobíhání psů po celém areálu. 
 

 

12.4.1. Zpracoval: Aleš Suchánek  Dne 1.1.2015 

12.4.2. Schválil: Michael Moudrý  Dne 4.1.2015 


