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Veřejné jezdecké závody - CSN 
 

BOHEME CONCEPT CUP 
 

 

 
ČÍSLO ZÁVODŮ 

328B2 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Pořadatel JO La-Bohéme Zduchovice 

2. Datum konání 28.3.2015 - hala 

3. Místo konání Jezdecký areál  Zduchovice, Zduchovice 65, 262 63  Kamýk nad Vltavou 

4. Kolbiště Hala jezdecká rozměry 

 

5. Opracoviště pískové 30 x 60 m,  pískové 31 x 65 m 
(rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/) 

6. funkcionáři závodů 

ředitel Ing. Ladislav Krulich 

hlavní rozhodčí Bohuslav Šubr 

Dozor na opracovišti Středočeská oblast 

stavitel parkuru Petr Mašek 

Rozhodčí Petra Mašková 

Rozhodčí 

Lékařská služba 

Veterinární služba 

Lenka Jůzová 

Pokorná Hana 

MVDr. Miloslav Zoul  
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

Pravidla jezdeckého sportu a tento rozpis. 

SOUTĚŽE 

 

den soutěže 

sobota  Stupňovaná obtížnost do 100 cm - S* 

 

 

SOBOTA   
Start 8:30 

 

1. Skoková soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm 

 

Soutěž společnosti Bohéme Concept 

Hodnocení dle čl. 269.   
8 překážek bez rozeskakování na čas bez žolíka. Pro koně a jezdce bez 

omezení. 
 

www.bohemeconcept.cz 

 

2. Dvoufázové skákání 100/110 cm 

 

Soutěž společnosti Hartog 
Hodnocení dle čl.274.5.3. 

 
www.hartog.cz 

 

3. Skoková soutěž ZL 

 
Soutěž společnosti EQUISERVIS 

Hodnocení dle čl.238.2.1. 
 

www.equiservis.cz 
 

4. Skoková soutěž L* 

 

Soutěž společnosti Novoměstský pivovar 
Hodnocení dle čl.A 238.2.2. 

 
www.npivovar.cz 

 

5. Skoková soutěž S* 

 

Soutěž společnosti Fitmin 

Hodnocení dle čl.A 238.2.2.  
 

www.fitmin.cz 
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STARTOVNÉ A CENY 

 

 

Výhry nad 10.000,- Kč podléhají zdanění dle českého práva. Z výhry bude odečteno 15%. 

Pokud se jezdec prokáže dokladem (např. živnostenský list),  že podniká v oboru - jezdecký 
sport, tato daň mu odečtena nebude a výhru si bude danit ve svém daňovém přiznání! 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Zrušení startu je možné pouze za těchto podmínek: 

1. písemně den předem! 

2. na základě veterinárního potvrzení o nezpůsobilosti koně startovat 

3. z důvodů onemocnění jezdce 

Ve všech ostatních případech vyjma vyjmenovaných bude startovné požadováno i zpětně v 

plné výši na základně faktury! 

Správní poplatky 

Vyžádaná změna pořadí startu, povolená sborem rozhodčích              100,- Kč/start 

Dodatečná přihláška soutěžícího (skupiny) do soutěže                        100,- Kč/start 

Jakákoliv dodatečná změna koně nebo jezdce (skupiny) po uzávěrce přihlášek 
(pokud bude přijata) 

100,- Kč/start 

 
PŘIHLÁŠKY 

 

K dispozici 
on-line na www.zavody-zduchovice.cz  
e-mailem - info@kone-zduchovice.cz 

Údaje na přihlášce neúplné přihlášky nebudou akceptovány !!! ( jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mail ) 

Soutěž Startovné 

Ceny 

Věcné 
ceny Věcné ceny vyplácené v penězích 

(pro 1.-
5.místo) 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo 7. místo 

1 

Stupňovaná 
obtížnost 
do 100 cm 300 Kč   500 Kč 450 Kč 400 Kč 350 Kč 300 Kč     

2 

100 

300 Kč   500 Kč 450 Kč 400 Kč 350 Kč 300 Kč 

  

  /110cm   

3 ZL 350 Kč   800 Kč 700 Kč 600 Kč 500 Kč 400 Kč     

4 L* 450 Kč   1 900 Kč 1 000 Kč 900 Kč 700 Kč 600 Kč 500 Kč 450 Kč 

5 S* 500 Kč   3 600 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč 650 Kč 550 Kč 500 Kč 
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Uzávěrka pro zasílání  
přihlášek 25.3.2015 

 
PREZENTACE 

v Kanceláři závodů (vedle Letní restaurace)  nebo na tel.: 604 220 575 a 318 697 183 

  Sobota  

7:00-8:00 

do 10:30 

pro soutěže č. 1 - 2 

pro soutěže č. 3 - 5 

 

Startovné 

hradí se HOTOVĚ V PREZENTACI         Ubytování 

Ustájení      

 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

Ubytování 
Rezervace a ceny na www.resort-zduchovice.cz sekce Ubytování. 

Pension Jezerná  

Pension Kamejk 
Cca 5min autem od areálu. Dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje s vlastní sprchou 
a WC. K dispozici za poplatek venkovní bazén a sauna. 

Připojení kamionu/obytného vozu 100,- Kč/každý započatý den. (Nutné nahlásit v prezentaci) 

         

Ustájení 
Rezervace on-line na www.zavody-zduchovice.cz nebo emailem - info@kone-zduchovice.cz. 

Cena ustájení 1 den (Cena zahrnuje 1 box, podestýlku - sláma)   600,-Kč 

Cena ustájení 2 dny 
(Cena zahrnuje 1 box, podestýlku - sláma, seno)  

  1.000,-Kč 

Cena ustájení 3 dny  
(Cena zahrnuje 1 box, podestýlku - sláma, seno) 

  1.200,-Kč 

Cena pilin - balík cca 22 kg 
(Máte-li zájem o nastlání pilinami, uveďte toto do 
poznámky v objednávce!) 

  270,- Kč 

Pozn.:  Při platbě bude složen depozit 200,-Kč za box, který bude vrácen oproti vyčištěnému 
boxu. Za vyčištěný box se považuje kompletně  vyvezená podestýlka na hnojiště k tomu určené. 

 

 

Storno podmínky platné pro objednávky ubytování a ustájení  

b) Zrušení objednávky 14 dní před závody - bude účtováno  0% z celkové ceny 

c) Zrušení objednávky  7 dní před závody - bude účtováno 50% z celkové ceny 

d) Zrušení objednávky 4 dny před závody - bude účtováno 100% z celkové ceny 

 

Ostatní služby  

- Veterinární služby hradí majitel koně, dle vykonaných úkonů. Zajišťuje MVDr. Zoul Milan 

- Zdravotní služba zajištěna pořadatelem. Zajišťuje FN Motol, Hana Pokorná 

- Celodenní stravování je zajištěno v areálu závodů společností Novoměstský pivovar. 

- Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku a majitelé psů jsou povinni po nich odklízet sekrety. Porušení bude  

  sankciováno pokutou 1.000,-Kč, příp. budou volně pobíhající psi odchyceni a umístěni v útulku a majitel vykázán  

  z areálu.  Svým neohleduplným jednáním, kdy necháte psa volně pobíhat, ohrožujte jezdce na v kolbišti na životě!!! 
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- Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu. 

- Pořadatel neručí za úrazy koní a jezdců, za nehody, za ztrátu předmětů a jejich poškození. 

- Fotografové a kameramani, kteří využijí svůj materiál ke komerčním - fotografie či videozáznam bude nabízen  

  kdekoliv k prodeji, jsou povinni dohodnout podmínky fotografování a natáčení s organizátorem závodů na  

  barbara@kone-zduchovice.cz. Pokud tak neučiní, mohou být vykázáni z areálu, příp. může být požadována finanční  

  náhrada zpětně = ceny pronájmu stánku na den. 

  Novinářské akreditace na barbara@la-boheme.cz 

 

Každý kůň dostane při prezentaci přiděleno identifikační číslo koně, platné po dobu celých zvodů.  Pokud kůň opustí 
stáj, musí být číslo viditelně umístěno, aby mohl být identifikován. Každý jezdec je povinen si vlastní číslo 
fyzicky zajistit.  

 

Veterinární předpisy 

Dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2015  (viz.www.cjf.cz). 

 

 

Schváleno dne           2015 , Michael Moudrý 

 

 

 

____________________________       ____________________________ 

          Ing. Ladislav Krulich                       Petr Trojan 

            ředitel závodů                 organizační zajištění 


