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Jezdecký festival 2015 
18. – 22. 3. 2015 

Výstaviště Lysá nad Labem 
 

Rozpis jezdeckých závodů ve skocích, v drezuře, ve spřežení a ve voltiži. 
Akce se koná pod záštitou České jezdecké federace. 

 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1.1. Název a číslo závodů:   Jezdecký festival 2015 – 318A1 – skoky, drezura 
     Jezdecký festival 2015 – 318A2 – spřežení 
     Jezdecký festival 2015 – 318A7 – voltiž 
1.2. Pořadatel:               JK Jezdci.cz (MA215), Bicanova 903/5, 252 62 Horoměřice 
1.3. Datum konání:   18. – 22. 3. 2015 
1.4. Místo konání:        Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá n. L. 
1.5. Kolbiště:                hala 61 x 26 metrů, povrch písčitý s geotextilií,  

podklad gumové rohože pro turnajové jezdecké povrchy 
1.6. Opracoviště:          venkovní 55 x 18 m, povrch písčitý s geotextilií, 

podklad gumové rohože pro turnajové jezdecké povrchy 
1.7. Internetové stránky závodů:  www.jezdeckyfestival.cz  

 
2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU 
2.1. Ředitel závodů:   Josef Malinovský 
2.2. Sekretář závodů:   Monika Prokůpková 
2.3. Hlavní rozhodčí:   Jaroslav Pecháček 
2.4.1. Rozhodčí – skoky – středa:  Dana Denková, Bohumil Rejnek, Jan Matuška 
2.4.2. Rozhodčí – skoky – čtvrtek:  Dana Denková, Bohumil Rejnek, Radovan Šalek 
2.4.3. Rozhodčí – skoky – sobota:  Dana Denková, Bohumil Rejnek, Radovan Šalek 
2.4.4. Rozhodčí – skoky – neděle:  Dana Denková, Bohumil Rejnek, Radovan Šalek 
2.4.5. Rozhodčí – spřežení – pátek:  Jiří Kunát, Jaroslav Pavel, Jana Bouzková 
2.4.6. Rozhodčí – voltiž – sobota: Aneta Adámková, Dalibor Blažek, Tereza Kočišová, Michaela Guznar 

Růžičková 
2.4.7. Rozhodčí – drezura – neděle:  Milena Minářová, Helena Žižková, Marcel Kamínek 
2.5.1. Technický delegát – skoky:  není jmenován 
2.5.2. Technický delegát – drezura:  není jmenován 
2.5.3. Technický delegát – spřežení: Josef Kurka 
2.5.4. Technický delegát – voltiž:  není jmenován 
2.6.1. Stavitel – skoky:   Zdeněk Krpela 
2.6.2. Stavitel – spřežení:    Jaroslav Kosař  
2.7.1. Komisař na opracovišti - skoky: člen sboru rozhodčích (dle denního rozpisu) 
2.7.2. Komisař na opracovišti - drezura: Bohumil Rejnek 
2.7.3. Komisař na opracovišti - spřežení: Bohumil Rejnek 
2.7.4. Komisař na opracovišti - voltiž: Radovan Šalek 
2.8. Hlasatel:    Aleš Suchánek  
2.9. Zvuk:    Ludvík Jandourek ml., Martin Braniš   
2.10.1. Výpočetní středisko – P, S, D: Jan Matuška (pony, skoky, drezura) 
2.10.2. Výpočetní středisko – A:  Jana Kosařová (spřežení) 
2.10.3. Výpočetní středisko – V:  Jaromír Konečný (voltiž) 
2.11. Lékařská služba:    Michaela Diblíčková  
2.12. Veterinární služba:    Barbora Schillová 
2.13. Podkovářská služba:   Filip Študent 
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE 
3.1. Předpisy:  pravidla jezdeckého sportu (PJS), veterinární pravidla, všeobecná 

pravidla ČJF a ustanovení tohoto rozpisu 
3.2. Soutěže:   
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!  
Přihlášky pro skokové a drezurní soutěže zasílejte výhradně prostřednictvím on-line formulářů: 
http://prihlasky.cjf.cz/ 
http://www.jezdci.cz/Jezdecky-festival-vystaviste-Lysa-nad-Labem-2015/ 
Přihlášky do soutěží spřežení a ve voltiži lze zasílat na e-mail: jezdecky.festival@jezdci.cz. 
 
Středa, 18. března 2015 – dopolední program – od 9.00 hodin 
3.2.1. Soutěž č. 1:   ponyhandicap ZLP 

soutěž je otevřená pouze pro jezdce na pony  
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 a 298.2.5 – následné 
rozeskakování, soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se 
umístí podle dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
Startovné: 350,- Kč –  úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu  
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
3500 Kč 
 

3.2.2. Soutěž č. 2:   ponyhandicap LP 
     soutěž je otevřená pouze pro jezdce na pony 
     soutěž je zařazena do seriálu Pony liga 2015 

Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 a 298.2.5 – následné 
rozeskakování, soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se 
umístí podle dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
Startovné: 350,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
3500 Kč 
 

3.2.3. Soutěž č. 3:   ponyhandicap SP 
     soutěž je otevřená pouze pro jezdce na pony 
     soutěž je zařazena do seriálu Pony extraliga 2015 

Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 a 298.2.5 – následné 
rozeskakování, soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se 
umístí podle dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
Startovné: 350,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
3500 Kč  
 

Středa, 18. března 2015 – odpolední program – cca od 13.00 hodin 
3.2.4. Soutěž č. 4:   skoková soutěž Z 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
soutěž je zařazena do seriálu Teenager 2015 pro jezdce do 21 let 
na velkých koních  
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: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
4000 Kč 



 

3 
 

 
3.2.5. Soutěž č. 5:   skoková soutěž ZL 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1 – na čas, bez rozeskakování 
Startovné: 450,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
4500 Kč 
 

3.2.6. Soutěž č. 6:   skoková soutěž L* 
soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1 – na čas, bez rozeskakování 
Startovné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
5000 Kč 
 

Čtvrtek, 19. března 2015 – dopolední program – od 9.00 hodin 
3.2.7. Soutěž č. 7:   skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 100 cm 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: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
3500 Kč 
 

3.2.8. Soutěž č. 8:   skoková soutěž Z 
soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
soutěž je zařazena do seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015 – 
tato soutěž je posledním kolem s dvojnásobným bodováním na 1. až 
20. místě 
Jezdci na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové soutěže 
obdrží finanční prémii dle schválených pravidel seriálu: 
1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 
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: 500,- 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) 

 
Čtvrtek, 19. března 2015 – odpolední program – cca od 13.00 hodin 
3.2.9. Soutěž č. 9:   skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 110 cm se žolíkem 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, čl. 269 
Startovné: 500,- 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) 

 
3.2.10. Soutěž č. 10:   skoková soutěž L* 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
soutěž je zařazena do seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015 – 
tato soutěž je posledním kolem s dvojnásobným bodováním na 1. až 
20. místě 
Jezdci na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové soutěže 
obdrží finanční prémii dle schválených pravidel seriálu: 
1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 
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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: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 7.000,- Kč pro 1. až 5. místo (2.000 – 1.750 – 1.500 – 1.000 – 
750) 
 

3.2.11. Soutěž č. 11:   skoková soutěž S* - s finále 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2.1 
soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
soutěž je zařazena do seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015 – 
tato soutěž je posledním kolem s dvojnásobným bodováním na 1. až 
20. místě 
Jezdci na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové soutěže 
obdrží následující finanční prémie od hlavního partnera finále Jump 
and Drive Winter Tour 2015 – Czech Equestrian Teamu:  
za 1. místo 15.000 Kč, za 2. místo 10.000 Kč, za 3. místo 5.000 Kč. 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2N  
Startovné: 600,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 10.000,- Kč pro 1. až 5. místo (2.800 – 2.400 – 2.000 – 1.600 – 
1.200) 

 
Pátek, 20. března 2015 – dopolední program – od 9.00 hodin 
3.2.12. Soutěž č. 12:   hobby soutěž jednospřeží 

Soutěž je otevřena pro velké koně i pro pony 
Celkem 11 překážek 
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,  
šířka branek je 180 cm, rychlost 220m/min. 
Startovné: 500,- Kč  
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny v min. souhrnné 
hodnotě 2000 Kč 

 
3.2.13. Soutěž č. 13:   hobby soutěž dvojspřeží 

Soutěž je otevřena pro velké koně i pro pony 
Celkem 11 překážek 
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,  
šířka branek je 180 cm, rychlost 220m/min. 
Startovné: 500,- Kč  
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny v min. souhrnné 
hodnotě 2000 Kč 

 
3.2.14. Soutěž č. 14:   soutěž jednospřeží 

soutěž je zařazena do seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015 
Vozatajové na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové 
soutěže obdrží finanční prémii dle schválených pravidel seriálu: 
1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 
Celkem 11 překážek 
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,  
šířka branek je 180 cm, rychlost 220m/min. 
Startovné: 600,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600) 
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Pátek, 20. března 2015 – odpolední program – cca od 13.00 hodin 
3.2.15. Soutěž č. 15:   soutěž dvojspřeží 
     soutěž je zařazena do seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015 

Vozatajové na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové 
soutěže obdrží finanční prémii dle schválených pravidel seriálu: 
1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 
Celkem 11 překážek 
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,  
šířka branek je 180 cm, rychlost 220m/min. 
Startovné: 800,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 5.000,- Kč pro 1. až 3. místo (2.500 - 1.700 - 800) 
 

3.2.16. Soutěž č. 16:   soutěž čtyřspřeží 
     soutěž je zařazena do seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015 

Vozatajové na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové 
soutěže obdrží finanční prémii dle schválených pravidel seriálu: 
1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 
Celkem 11 překážek 
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,  
šířka branek je 200 cm, rychlost 220m/min. 
Startovné: 1000,- Kč 
Ceny: 8.000,- Kč pro 1. až 3. místo (4.000 – 3.000 – 1.000) 
 

Soutěže spřežení jsou dvoukolové, na čas, shození míčku, shoditelného prvku nebo převrácení nebo shození 
jakékoli části maratonové překážky penalizace +5 sekund. Je-li shozena nebo významně posunuta překážka, 
kterou ještě spřežení neprojelo, zazvoní se, zastaví čas a překážka bude opravena, penalizace 5 sekund 
shození + 5 sekund za opravu překážky. Opravený omyl v maratonové překážce +20 sekund. Ostatní 
penalizace dle čl. 962.7 – 962.8. Povinné ochranné jezdecké přilby, maratonový kočár – dle čl. 962.5. 
Hodnocení dle pravidel soutěží spřežení v hale z r. 2010, čl. 962.4. - 962.8 
 
Sobota 21. března 2015 – dopolední program – od 9.00 hodin 
3.2.17. Soutěž č. 17:   voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie junior A 
     volná sestava 

Startovné: 150,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 1.500,- Kč pro 1. až 3. místo (700– 500 – 300) 
 

3.2.18. Soutěž č. 18:   voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie junior A 
     volná sestava 

Startovné: 150,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 1.500,- Kč pro 1. až 3. místo (700– 500 – 300) 
 

3.2.19. Soutěž č. 19:   voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie junior B 
     volná sestava 

Startovné: 100,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny 
 

3.2.20. Soutěž č. 20:   voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie junior B 
     volná sestava 

Startovné: 100,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny 
 

3.2.21. Soutěž č. 21:   voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie senior 
     volná sestava 



 

6 
 

Startovné: 200,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 1.500,- Kč pro 1. až 3. místo (700– 500 – 300) 
 

3.2.22. Soutěž č. 22:   voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie senior 
     volná sestava 

Startovné: 200,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 1.500,- Kč pro 1. až 3. místo (700– 500 – 300) 
 

3.2.23. Soutěž č. 23:   voltižní soutěž skupin – kategorie junior 
     volná sestava 

Startovné: 600,- Kč / skupina – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny v min. souhrnné 
hodnotě 3000,- Kč 

 
V případě méně než 3 účastníků v jedné soutěži mohou být kategorie žen a mužů sloučeny do jedné. 
Listiny dle voltižních pravidel pro 4 rozhodčí. Hudba na flash discích – každý oddíl jeden disk s řádně 
označenými skladbami. 
 
POZOR – v pátek 20. března cca od 17.00 hodin (po skončení soutěží spřežení) a v sobotu 21. března od 
7.00 hodin bude umožněn zhruba na 1 hodinu vstup voltižním jezdcům a koním do závodní arény pro 
seznámení se s prostředím. Čas začátku a konce určí hlavní rozhodčí. 
 
Technická porada: v 8.30 hod.  
Začátek volných sestav: cca v 9.00 hod. 
 
Sobota 21. března 2015 – odpolední program – cca od 13.00 hodin 
3.2.24. Soutěž č. 24:   skoková soutěž L* 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1 – na čas, bez rozeskakování 
Startovné: 500,- 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) 
 

3.2.25. Soutěž č. 25:   skoková soutěž S* 
soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1 – na čas, bez rozeskakování 
Startovné: 600,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 7.000,- Kč pro 1. až 5. místo (2.000 – 1.750 – 1.500 – 1.000 – 
750) 
 

3.2.26. Soutěž č. 26:   skoková soutěž ST* 
soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.2. – v případě rovnosti bodů 
na prvním místě jedno rozeskakování na čas 
Startovné: 750,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 15.000,- Kč pro 1. až 5. místo (5.000 – 4.000 – 3.000 – 2.000 – 
1.000) 
 

Sobota 21. března 2015 – večerní program – od 18.30 hodin 
3.2.27. Soutěž č. 27:   Mini-maxi 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.3 
druhé skoky dvojskoků mají počáteční výšky 110cm, 120cm a 130cm 
Startovné: není vybíráno 
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Ceny: 5.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 
600) 
 

Následovat bude večerní show program s představením disciplín všestrannost, reining, vytrvalost, ale 
také dalších méně zastoupených oblastí jezdectví. 
 
Neděle, 22. března 2015 – dopolední program – od 9.00 hodin 
3.2.28. Soutěž č. 28:   drezurní soutěž vJ/2009 

Zápisné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600) 

 
3.2.29. Soutěž č. 29:   drezurní soutěž SG/2009 

Zápisné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600) 
 

3.2.30. Soutěž č. 30:   drezurní soutěž vIM/2009 – kür  
Zápisné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600) 

 
3.2.34. Soutěž č. 34:   drezurní soutěž vGP/2009 – kür  

Zápisné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600) 

 
Maximální celkový počet startů ve všech třech drezurních úlohách je 20. Pořadatel si vyhrazuje právo 
vlastního výběru z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek a volbě soutěže (priorita 
vIM/2009 a vGP/2009). 

 
Neděle, 22. března 2015 – odpolední program – cca od 12.00 hodin 
3.2.31. Soutěž č. 31:   skoková soutěž L** 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1 – na čas, bez rozeskakování 
Startovné: 600,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 7.000,- Kč pro 1. až 5. místo (2.000 – 1.750 – 1.500 – 1.000 – 
750) 
 

3.2.32. Soutěž č. 32:   skoková soutěž S** 
soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1 – na čas, bez rozeskakování 
Startovné: 700,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 10.000,- Kč pro 1. až 5. místo (3.000 – 2.500 – 1.750 – 1.500 – 
1.250) 

 
3.2.33. Soutěž č. 33:   skoková soutěž ST** - Velká cena Czech Equestrian Teamu 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2 – jednokolová soutěž s finále 
Do finále postupuje 10 soutěžících, nebo všichni bez trestných bodů 
z prvého kola. Ve finále startují účastníci v obráceném pořadí 
výsledků (trestných bodů a času) z prvého kola. Hlavní rozhodčí 
může upravit startovní pořadí ve finále tak, aby jezdci startující na 
dvou koních měli dostatek času na přípravu druhého koně.  
 Startovné: 1.000,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
Ceny: 40.000,- Kč pro 1. až 10. místo (9.900 – 7.500 – 5.000 – 4.000 
– 3.500 – 3.000 – 2.500 – 2.000 – 1.500 – 1.100) 
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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/zápisné: Výše startovného/zápisného je uvedena v odstavcích 3.2. u jednotlivých soutěží.  
4.4. Parkovné: Pro účastníky závodů (přívěsy a automobilové přepravníky na koně) bude vyhrazena 
ohraničená parkovací plocha (vyhrazená plocenky a pásky) na přilehlých pozemcích a místních 
komunikacích sousedících s areálem výstaviště Lysá nad Labem – v těsné blízkosti opracoviště a 
technického zázemí. 
 
V době, kdy výstaviště v Lysé nad Labem pořádá výstavy (platí i pro tuto akci), platí na území města pravidla 
pro parkování motorových vozidel, která jsou platná dle Nařízení města Lysá nad Labem č. 6/2013 o 
placeném stání na místních komunikacích. Řidiči motorových vozidel, kteří nejsou držiteli parkovacích karet 
MÚ Lysá nad Labem, jsou povinni osobě, která provádí výběr parkovného ve zpoplatněných ulicích zaplatit 
částku 50,- Kč/den za osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 tuny užitné hmotnosti, dále 100,-  Kč/den za 
osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 tuny užitné hmotnosti s přívěsem na koně a 200,- Kč/den za vozidlo 
nad 3,5 tuny užitné hmotnosti. V případě, že řidič motorového vozidla odmítne zaplatit za parkovné, 
dopouští se přestupku dle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.  
 
Placené stání platí i na dalších pozemcích mimo místní komunikace, které jsou ve správě servisní 
organizace pověřené výběrem parkovného. Pořadatel jezdeckých závodů nemá vliv na výši parkovného – 
ceny vychází ze smlouvy pověřené servisní organizace a MÚ Lysá nad Labem. 
POZOR! POŘADATEL ZÁVODŮ BUDE ÚČASTNÍKŮM ZÁVODŮ ODEČÍTAT Z VÝŠE STARTOVNÉHO 
PARKOVNÉ, OPROTI PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ PARKOVNÉHO – MAX. 50 KČ NA 1 KONĚ 
 
4.5. IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY PRO VSTUP DO AREÁLU: Na každého přihlášeného jezdce i koně (příp. lonžéra, 
voltižéra, vozataje či přísedícího apod.) bude poskytnuta zdarma jedna identifikační páska na ruku 
umožňující vstup do areálu vč. vyhrazených ploch pro účastníky a do tzv. Riders Clubu nacházejícího se 
vedle věže rozhodčích a VIP sektoru na vyhrazené tribuně. (Příklad: 1 jezdec + 2 koně = identifikační pásky 
pro 3 osoby zdarma). Za každou další vyžádanou identifikační pásku bude účtován poplatek 100,- Kč.  
 
4.6. Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky jsou za poplatek 100,- Kč – viz všeobecná pravidla – 
příloha SV5.  
 
5. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODŮ 
5.1. Prezentace telefonicky na čísle: 606 382 315 den před konáním soutěže od 17.00 do 20.00 hodin na 
všechny soutěže následujícího dne. 
5.2.1. Technická porada pro soutěže spřežení: pátek 20. března 2015 od 8.30 hodin – Riders Club u věže 
rozhodčích 
5.2.2. Technická porada pro voltižní soutěže: sobota 21. března 2015 od 8.30 hodin – Riders Club u věže 
rozhodčích 
5.2.3. Technická porada pro ostatní disciplíny se nekoná. 
5.3. Sekretariát závodů je umístěn na věži rozhodčích. Otevřen bude vždy 90 minut před začátkem první 
soutěže a uzavřen 60 minut po ukončení poslední soutěže. 
5.4. Začátky soutěží:  
5.4.1. Středa 18. 3. 2015:    Soutěž č. 1 – začátek v 9.00 hodin 
     Soutěž č. 4 – začátek cca v 13.00 hodin 
5.4.2. Čtvrtek 19. 3. 2015:   Soutěž č. 7 – začátek v 9.00 hodin 
     Soutěž č. 9 – začátek cca v 13.00 hodin 
5.4.3. Pátek 20. 3. 2015:   Soutěž č. 12 – začátek v 9.00 hodin 
     Soutěž č. 15 – začátek cca v 13.00 hodin 
5.4.4. Sobota 21. 3. 2015:   Soutěž č. 17 – začátek v 9.00 hodin 
     Soutěž č. 24 – začátek cca v 13.00 hodin 
     Soutěž č. 27 – začátek cca v 18.30 hodin 
5.4.5. Neděle 22. 3. 2015:   Soutěž č. 28 – začátek v 9.00 hodin 
     Soutěž č. 31 – začátek v 12.00 hodin 
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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.jezdeckyfestival.cz.  
 
6. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 
6.1. Přihlášky pro skokové a drezurní soutěže zasílejte výhradně prostřednictvím on-line formulářů: 
http://prihlasky.cjf.cz/ 
http://www.jezdci.cz/Jezdecky-festival-vystaviste-Lysa-nad-Labem-2015/ 
Přihlášky do soutěží spřežení a ve voltiži lze zasílat na e-mail: jezdecky.festival@jezdci.cz. 
 
6.2. Uzávěrka přihlášek: 16. 3. 2015. Uzávěrka objednávek ustájení: 9. 3. 2015 
 
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 pořadatel nezajišťuje.  
 
6.5.1. Ubytování pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar v nedalekém areálu JS Equus Kinsky v Hradištku 
u Sadské (cca 10 km od výstaviště – dojezd 15 min.). Cena za ubytování (dle kategorie) 250 až 350,- Kč / noc 
+ DPH, jedna noc o 100,- Kč dražší. Objednávky na e-mailu: js@equus-kinsky.cz nebo 776 057 706 (Libuše 
Půlpánová) 
 
6.5.2. Veslařský klub Lysá nad Labem – Litol, Kontaktní osoba: Martin Hlavička, tel.: 775 068 886, e-mail: 
ubytovnalysa@centrum.cz. 
 
6.5.3. Penzion ALFA RELAX, s.r.o., Masarykova 630, 289 22 Lysá nad Labem – docházková vzdálenost od 
výstaviště. Více na webu www.penzionlysa.cz.  
 
6.5.4. Hotel Modrá Hvězda, Lázeňská ul., 289 12 Sadská - kousek od areálu JS Equus Kinsky v Hradištku. Více 
na webu www.modra-hvezda.com.  
 
6.5.5. Další možnosti ubytování najdete na stránce http://www.vll.cz/p16/1/moznosti-ubytovani  
 
6.6. Ustájení koní: Možnost ustájení v turnajových boxech (omezená kapacita cca 50 boxů). Cena za box 
včetně steliva za každý započatý den ustájení: 600,- Kč, příp. 400,- Kč na dopolední, či odpolední část 
soutěžního dne (dopoledne – do 12.30 hod., odpoledne – od 12.30 hod.). Součástí platby za ustájení je 
navíc vratná kauce za vyklizený box ve výši 500,- Kč. Uzávěrka objednávek ustájení: 9. 3. 2015 
 
Možnost ustájení v turnajových boxech v nedalekém areálu JS Equus Kinsky v Hradištku u Sadské (cca 10 km 
od výstaviště – dojezd 15 min.). Cena za box včetně steliva za každý započatý den ustájení: 300,- Kč + DPH. 
Seno možno zakoupit za 50,- Kč / den. Objednávky na e-mailu: js@equus-kinsky.cz nebo 776 057 706 
(Libuše Půlpánová) 
 
6.7. Pro parkování účastníků závodů (přívěsy a automobilové přepravníky na koně) bude vyhrazena 
ohraničená parkovací plocha na přilehlých pozemcích a místních komunikacích sousedících s areálem 
výstaviště Lysá nad Labem – v blízkosti opracoviště a technického zázemí. Platba parkovného dle odstavce 
č. 4.4.  
 
6.8. Připojení automobilů a přepravníků pro koně na elektrický proud v areálu výstaviště Lysá nad Labem 
není k dispozici. 
 
6.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 
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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:    MUDr. Michaela Diblíčková 
8.2. Veterinární služba:    MVDr. Barbora Schillová (oproti úhradě)  
8.3. Podkovářská služba:   Filip Študent (oproti úhradě)  
 
9. STRAVOVÁNÍ 
Stravování všech účastníků je zajištěno v areálu závodů oproti úhradě. Jezdci a jejich doprovod s 
identifikační páskou na ruce budou moci využít služeb občerstvení a stravování oproti úhradě tzv. Riders 
Clubu nacházejícího se vedle věže rozhodčích a VIP sektoru na vyhrazené tribuně. 
 
10. KONTAKTNÍ OSOBA 
Kontaktní osoba po celou dobu závodů: Josef Malinovský, tel.: 606 382 315 
 
11. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
11.1. Nekoná-li se technická porada, budou veškeré informace dostupné při prezentaci, resp. na vývěsce u 
věže rozhodčích nebo na internetových stránkách akce: www.jezdeckyfestival.cz.  
11.2. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihli 
účastníky závodů, nebo jejich koně v době konání závodů. 
11.3. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je zakázáno volné 
pobíhání psů po celém areálu. 
11.4. Sázky nejsou povoleny. 
 
11.5.1. Zpracoval:    Josef Malinovský  (30. ledna 2015) 
10.5.2. Schválil:    Bohumil Rejnek  (2. února 2015, aktualizace 3. března 2015) 


