
Rozpis jezdeckých závod ů 523E1 23. – 24. 5. 2015 

Květnové parkurové závody 
 
 

 

 HLAVNÍM REKLAMNÍM PARTNEREM 
 TĚCHTO ZÁVODŮ JE 
 STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST   
1. Základní údaje 
1.1. Název závod ů: Skokové závody v Most ě – kategorie B 
1.2. Číslo závod ů: 523E1 
1.3. Pořadatel:  Jezdecká společnost HIPODROM MOST o. s. – ME0152 

 Spolupo řadatel:  Hipodrom Most a. s. 

1.4. Datum konání:  23. – 24. května 2015 

1.5. Místo konání:  Areál dostihového závodiště Most 
1.6. Kolbišt ě: pískové 70 × 80 m 
1.7. Opracovišt ě: geotextilie 30 × 80 m 

2. Funkcioná ři závodu: 
2.1.  Ředitel závodu: Olga Šebková 

2.2.  Sekretář závodu: Jiřina Kolmanová 
2.3.  Hlavní rozhodčí:  Jaroslava Vávrová 
2.4.  Sbor rozhodčích: sobota:  Petra Hlavatá, Mgr. Venuše Antoniszynová, Irena Dörrová 
    neděle:  Mgr. Milena Zikmundová, Petra Hlavatá, Mgr. Venuše Anto-

niszynová 
2.5.   Styloví rozhodčí: Ing. Barbora Kmochová, Mgr. Venuše Antoniszynová 
2.6.  Stavitel parkuru: sobota:  Václav Hladík 
    neděle:  Roman Hladík 
2.7.  Komisař na opracovišti: určí hlavní rozhodčí 
2.8.  Hlasatel: sobota:  Mgr. Milena Zikmundová 
    neděle:  Milena Černá 
2.9.  Výpočetní technika: Ing. Michal Špeta 

3. Technické údaje 
3.1. Předpisy:  Pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu 
 

3.2. Soutěže: 
 

 Sobota 23. 5. 2015   
 

 Soutěž č. 1:  Skoková sout ěž stupn ě ZZ na limitovaný čas 
  Bez omezení. 
  Rozhodování: PJS čl. 298.2.1 na limitovaný čas 
  Startovné:  300 Kč 
  Ceny pro majitele a nájemce koní: 3.000 Kč (600 – 550 – 500 – 450 – 300 – 300 – 300) 
 

 Soutěž č. 2: Sout ěž se stup ňovanou obtížností do 100 cm bez žolíka 
  Bez omezení. 10 překážek bez žolíka  
  Rozhodování: PJS čl. 269 na čas bez rozeskakování 
  Startovné:  350 Kč 
  Ceny pro majitele a nájemce koní: 3.600 Kč (800 – 750 – 600 – 550 – 450 – 450) 



 Soutěž č. 3: Sout ěž se stup ňovanou obtížností do 110 cm se žolíkem 
  Bez omezení. 10 překážek, poslední p řekážka: alternativní skok – žolík  
  Rozhodování: PJS čl. 269.5 na čas bez rozeskakování 
  Startovné:  350 Kč 
  Ceny pro majitele a nájemce koní: 3.600 Kč (800 – 750 – 600 – 550 – 450 – 450) 
 

 Soutěž č. 4:  Skoková sout ěž stupn ě L* s návazným rozeskakováním 
  Bez omezení. 
  Rozhodování: PJS čl. 298.2.4 Parkur s návazným rozeskakováním 
  Startovné:  400 Kč 
   Ceny pro majitele a nájemce koní: 5.500 Kč (1.500 – 1.100 – 950 – 700 – 450 – 400 – 400) 
 

 Soutěž č. 5:  Skoková sout ěž stupn ě S* s návazným rozeskakováním 
  Bez omezení. 
  Rozhodování: PJS čl. 298.2.4 Parkur s návazným rozeskakováním 
  Startovné:  450 Kč 
   Ceny pro majitele a nájemce koní: 8.000 Kč (2.500 – 1.800 – 1.200 – 900 – 650 – 500 – 450) 
 
 

 Neděle 24. 5. 2015  
 

 Soutěž č. 6:  Skoková sout ěž stupn ě Z na styl – p řístupná jen pro juniory 
  Kategorie: Junioři do 18 let 
   Soutěž je zárove ň kvalifika čním kolem Styl šampionátu 2015 Severo česká oblast. 
  Rozhodování: PJS čl. 298.1.1 Soutěž o nejlepší styl Sportovce 
  Startovné:  250 Kč 
  Ceny: Věcné ceny do 3. místa v celkové hodnotě 1.500 Kč 
 

 Soutěž č. 7:  Skoková sout ěž stupn ě Z na limitovaný čas 
  Bez omezení. 
  Rozhodování: PJS čl. 298.2.1 na limitovaný čas 
  Startovné:  350 Kč 
  Ceny pro majitele a nájemce koní: 3.600 Kč (800 – 750 – 600 – 550 – 450 – 450) 
 

 Soutěž č. 8:  Skoková sout ěž stupn ě ZL bez rozeskakování 
  Bez omezení. Sout ěž je zárove ň kvalifika čním kolem seriálu SaS CUP 2015  
  Rozhodování: PJS čl. 238.2.1 na čas bez rozeskakování 
  Startovné:  400 Kč 
  Ceny pro majitele a nájemce koní: 5.500 Kč (1.500 – 1.100 – 950 – 700 – 450 – 400 – 400) 
 

 Soutěž č. 9:  Skoková sout ěž stupn ě L** bez rozeskakování 
  Bez omezení. 
  Rozhodování: PJS čl. 238.2.1 na čas bez rozeskakování 
  Startovné:  450 Kč 
  Ceny pro majitele a nájemce koní: 8.000 Kč (2.500 – 1.800 – 1.200 – 900 – 650 – 500 – 450) 
 

 Soutěž č. 10:  Skoková sout ěž stupn ě S** s návazným rozeskakováním 
  Bez omezení. 
  Rozhodování: PJS čl. 298.2.4 Parkur s návazným rozeskakováním 
  Startovné:  500 Kč 
  Ceny pro majitele a nájemce koní: 10.000 Kč (3.000 – 2.000 – 1.700 – 1.300 – 1.000 – 1.000) 
 
 



 Soutěž č. 11:  Skoková sout ěž stupn ě ST* s jedním rozeskakováním 
  Bez omezení. 
  Rozhodování: PJS čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas 
  Startovné:  550 Kč 
  Ceny pro majitele a nájemce koní: 12.000 Kč (3.700 – 2.700 – 2.000 – 1.600 – 1.000 – 1.000) 

4. Ceny a pen ěžitá pln ění 
4.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle PJS – VP, ceny dle rozpisu. 
 

4.2. Startovné bude vybíráno při prezentaci – viz jednotlivé soutěže.  
 Pokud nebude uhrazeno startovné p řed začátkem dané sout ěže, bude dvojice ze sout ěže vy-

lou čena.  

5. Předběžný časový harmonogram závod ů   
5.1.  Pátek 22. 5. 2015: 
   prezentace od 18:00 do 20:00 hod. na tel. 602 232 989,  
  

  Sobota 23. 5. 2015: 

    6:30 – 7:30 hod. prezentace pro soutěže č. 1 až 5 na věži rozhodčích nebo na tel. 602 232 989 

    8:30 hod. soutěž č. 1, následně soutěže č. 2, 3, 4 a 5 
  

  Neděle 24. 5. 2015: 

    7:00 – 8:00 hod. prezentace pro soutěže č. 6 až 11 na věži rozhodčích nebo na tel. 602 232 989 

    9:00 hod. soutěž č. 6, následně soutěže č. 7, 8, 9, 10 a 11 
  

5.2. Technická porada se nekoná 
 

5.3. Sekretariát závodů pracuje na věži rozhodčích: sobota: od 6:30 hod. 
        neděle: od 7:00 hod. 

6. Všeobecné údaje   
6.1.  Řádně vyplněné jmenovité přihlášky přijímáme PŘES ON-LINE FORMULÁŘ na našich webových 

stránkách: 

   www.hipodrom.cz 
 

  Kontakt na prezentaci v pořadatelský den: Ing. Michal Špeta, tel. 602 232 989. 
 

6.2. Uzávěrka jmenovitých přihlášek je 21. 5. 2015. V případě nedodržení daného termínu pořadatel poža-
duje uhrazení dvojnásobného startovného. Dodatečná změna 50 Kč. 

 

6.3. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
 

6.4. Zajišt ění ustájení:  on-line formulářem na našich www stánkách. Při správném zadání Vám bude za-
slána potvrzující zpráva. Maximální po čet stájových box ů je 70. Požadavky tedy budou řazeny 
dle data a hodiny zadání. 

 Příjezd: Příjezd s koňmi dříve než v ranních hodinách v den akce musí být řešen osobně se stájníkem 
Stanislavem Šebkem. (tel. 602 491 930).  

 

   AREÁL JE V NO ČNÍCH HODINÁCH UZAVŘEN! 
 

 Cena za ustájení  je stanovena na 350 Kč/box za každý započatý den. 
 Box bude předán nájemci uzamčený a nastlaný oproti záloze 300 Kč. Každý nájemce stáje odpovídá za vrácení 

klíčů a čistého boxu oproti této záloze. V případě ztráty klíčů nebude záloha ve výši 300 Kč nájemci vrácena. Vra-
cení čistých boxů a klíčů požadujeme max. do 1 hod. po ukončení poslední soutěže. 

  Prodej steliva a sena:  balík sena velký za 700 Kč, balík slámy velký za 600 Kč. Balíky jsou prodává-
ny pouze v celku. Prodej balíků během akce od 7:00 hod. do ukončení poslední soutěže. 

 Stájník je v areálu k dispozici max. 1 hod. po ukončení poslední soutěže.  
 Výjimky pouze na základě telefonické dohody na tel. 602 491 930. 
 

6.5. Ubytování po řadatel nezajiš ťuje.   
 Možnosti ubytování: 
  Ubytovna Velebudice 476 442 370 
  Hotel Cascade 476 703 250 
  Hotel Joker  476 118 492 

  Motel Asas 476 705 854 
 



6.6. Parkování: 
 Kamiony či přepravníky  s koňmi mají zajištěno parkování u stájí NA ŠTĚRKOVÉ PLOŠE (do 

zaplnění kapacity).  
 Osobní vozidla a doprovodná vozidla  aj. budou odkloněna na k tomuto účelu vyhrazená par-

koviště. Dbejte prosím pokynů pořadatelské služby. 
 

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

7. Veterinární p ředpisy 
7.1.  Veterinární přejímka se nekoná. 
 

7.2. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsa-
hovat doklady platné pro přesun koní dle platných veterinárních směrnic pro rok 2015. 

8. Poskytované služby 
8.1.  Lékařská služba zabezpečena přítomným zdravotníkem: Kateřina Tajmrová. 
 

8.2.  Veterinární služba zajištěna proti úhradě za provedené služby: MVDr. Josef Tajmr. 
 

8.3.  Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje. 

9. Stravování   
9.1. Je zajištěno v areálu závodů. 

10. Kontaktní osoba 
10.1. Kontaktní osoba po celou dobu závodů je Olga Šebková – tel. 777 884 529 

11. Ostatní ustanovení 
11.1. Ve všech soutěžích bude k dekorování pozván takový počet dvojic, kolik je cen v jednotlivých soutě-

žích, nejméně však 5 dvojic. 
 

11.2.  Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poško-
zení. 

 

11.3.  Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Po rušení tohoto pravidla bude po řadatel po-
stihovat pokutou ve výši 500 K č, v případě opakovaného porušení bude ú častník vykázán poli-
cií ČR z areálu.  

 
 

11.4. Areál HIPODROM MOST a.s. je soukromým pozemkem, návštěvníci i účastníci akcí jsou povinni do-
držovat příkazy informativních tabulí, respektovat požadavky pořadatelské i bezpečnostní služby. 
V případě hrubého porušení těchto norem, popřípadě opakovaného neuposlechnutí žádostí pořadate-
lů či ostrahy, bude osoba vykázána městskou policií z areálu. 

 

11.5. Noční klid ve stájích i v areálu je stanoven na 22:00 hod. Po této hodině nebude umožněn přístup ke 
koním, areál je uzavřen, průchod ven z areálu či dovnitř nebude umožněn. Je striktně vyžadován klid 
a pořádek ve všech prostorách areálu. 

 
 
 
Zpracoval:  Olga Šebková dne: 3. 5. 2015 
 

Schválil za S čOV ČJF:  Jaroslava Vávrová dne: 5. 5. 2015 


