
1 Kontakt 
info@kone-zduchovice.cz / www.zavody-zduchovice.cz / tel 318 697 102 / mob 604 220 575 

 

KVALIFIKACE KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ  
SKOKY 2015 

 
 

Veřejné jezdecké závody Zduchovice 

 
ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ 

 
ČÍSLO ZÁVODŮ 

506B1 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Pořadatel JO La-Bohéme Zduchovice 

2. Datum konání 5. 5. 2015 

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

4. Kolbiště pískové 55 x 80 m  
(rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/) 

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 

rozhodčí skoky 

komisař 

komisař na 
opracovišti 

Šubr Bohuslav  

Jůzová Lenka, Naděžda Špačková 

Roman Drahota 

Středočeská oblast 

technický delegát Miloslav Perníček 

stavitel parkuru Krpela Zdeněk 

hlasatel Ing. Jiří Holík 

lékařská služba Hana Pokorná 

veterinární služba MVDr. Miloslav Zoul 
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Pravidla jezdeckého sportu, pravidla KMK a tento rozpis. 

 

 
 

den soutěže 

ÚTERÝ 
Z - 4 letí koně (kvalifikace KMK), L* - 5 letí koně (kvalifikace KMK), L** - 6 letí koně 

(kvalifikace KMK), 

START 09:00 
 
Před každou kvalifikační kategorií je vypsán 90-ti sekundový zahajovací trénink, pro který je udělena 
výjimka z PJS čl.202 6N a Všeobecná pravidla N9.5.   
        
  
1. Skok stupně „Z“ – kvalifikace KMK  pro 4-leté klisny 

Hodnocení dle PJS čl.298.1.4. 
 
2.  Skok stupně „Z“ – kvalifikace KMK  pro 4-leté hřebce a valachy 

Hodnocení dle PJS čl.298.1.4. 
 
3.   Skok stupně „ZL“ – kvalifikace KMK  pro 5-leté klisny 

Hodnocení dle PJS čl.298.1.4. 
 
4. Skok stupně „L*“ – kvalifikace KMK  pro 5-leté hřebce a valachy 

Hodnocení dle PJS čl.298.1.4. 
 
5. Skok stupně „L**“ – kvalifikace KMK  pro 6-leté  klisny 

Hodnocení dle PJS čl.298.1.4. 
 
6. Skok stupně „L**“ – kvalifikace KMK  pro 6-leté hřebce a valachy 

Hodnocení dle PJS čl.298.1.4. 

SOUTĚŽE 

ÚTERÝ 
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STARTOVNÉ A CENY 

 

 

 

 
Správní poplatky 
Dodatečné přijetí přihlášky                                                             50,- Kč/start 

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.kone-zduchovice.cz  
e-mailem - info@kone-zduchovice.cz 

Údaje na přihlášce neúplné přihlášky nebudou akceptovány 

Uzávěrka pro zasílání  
přihlášek  

Pozn. 

Pravidla ČŠMK 
Kvalifikační body dle pravidel ČŠMK. 
 
Pravidla k dispozici on-line na www.zavody-zduchovice.cz . 

PREZENTACE 

v kanceláři závodů 

ÚTERÝ 5. 5. 2015 

 
7:00 - 8:00 

9:00 - 10:00 

 

 
pro soutěže 1 - 4 

pro soutěže 5 - 6 

 
PLATBY 

 
Startovné 

hradí se v HOTOVOSTI PŘI PREZENTACI         Ubytování 

Soutěž Startovné 

Ceny 

Věcné  

(pro 1.-
5.místo) 

Finanční 

1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 

1. klisny 400,-Kč floty 

Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích 
KMK vyplácí Svaz chovatelů českého teplokrevníka 
(uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

 

2. hřebci, valaši 400,-Kč floty 

3. klisny 400,-Kč floty 

4. hřebci,valaši 400,-Kč floty 

5. klisny 400,-Kč floty 

6. hřebci, valaši 400,-Kč floty 
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Ustájení      
 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

Ubytování 
Rezervace a ceny na www.resort-zduchovice.cz sekce 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)    500,-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. Miloslav Zoul 

- 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 v kolbišti na životě!!! 

- 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 účelům - 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@kone-zduchovice.cz 

Veterinární předpisy 

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

 

Datum schválení 6. 4. 2015, Michael Moudrý 

 

 

____________________________       ____________________________ 
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Ing. Ladislav Krulich       Barbora Hassová  

ředitel závodů       organizační zajištění   


