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Ostrava-Stará Bělá, 23. a 24.května 2015 
 
1. Základní údaje: 

                                                    R O Z P I S 
 
                   Malá cena Ostravy 
             
        523H3                                   
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1.1. Pořadatel:  Jezdecký klub Baník Ostrava MH 035 
1.2. Datum konání: 23.-24.5.2015 
1.3. Místo konání: Jezdecký areál JK Baník Ostrava-Stará Bělá 
1.4. 1. Kolbiště: písčité   52 m x 70 m 
1.4.2. Opracoviště: písčité  70 m x 28 m        
1.5. Funkcionáři závodů: 

 ředitel    RNDr. Lubomír Staš CSc. 
 hospodář   Ing.Karla Hudečková 
 hlavní rozhodčí  Richard Bauer 
 rozhodčí   Josef Baloun 

    Leopold Mazánek 
Darja Hrůzková 

 stavitel parkurů  Jan Hudeček 
 technický delegát  Pavel Hudeček 
 hlasatel   Zdeněk Babor 
 zpracovatel výsledků  Barbora Podhorná  
 komisař na opracovišti určí hlavní rozhodčí 

 
2. Technické údaje: 
 
2.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, ustanovení tohoto rozpisu  
2.2. Soutěže 

1. Skok „ZM“ otevřená soutěž na limitovaný čas. PJS čl.298.2.1. 
Věcné ceny v hodnotě: 800,- Kč 
 

2. Skok „Z“ pro děti a juniory na limitovaný čas. PJS čl.298.2.1. 
Věcné ceny v hodnotě: 1000,- Kč 
 

3. Skok „Z“ pro seniory na koních startujících 1.rokem na limitovaný čas  PJS čl.298.2.1. 
Věcné ceny v hodnotě: 1000,- Kč 
 

4. Skok „Z“ pro ostatní na limitovaný čas,PJS čl.298.2.1. 
Věcné ceny v hodnotě: 1000,- Kč 
 

5. Skok „ZL“ pro děti a juniory.Hodnocení  PJS č.238.2.1  bez rozeskakování. 
Finanční ceny v hodnotě: 2000,- Kč (600,500,400,250,250) 
 

6. Skok „ZL“ pro ostatní, hodnocení PJS čl.238.2.1. bez rozeskakování. 
Finanční ceny v hodnotě: 2000,- Kč (600,500,400,250,250) 
 

7. Skok „L*“, hodnocení PJS čl.238.2.2. 
Finanční ceny v hodnotě: 3000,- Kč (900, 650, 500, 350, 300, 300) 
 

8. Skok „L**“, hodnocení PJS čl.238.2.2. 
Finanční ceny v hodnotě: 3000,- Kč (900, 650, 500, 350, 300, 300) 

 
 

9. Skok „Z“ otevřená soutěž na limitovaný čas,PJS čl.298.2.1.   
Věcné ceny v hodnotě: 1000,- Kč 
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10. Skok „ZL“ otevřená soutěž, hodnocení  PJS čl. 276.2.N. Zařazení dvojic do finále dle 
trestných bodů a času ze základního kola. Počet jezdců do finále bude určen po 
prezentaci.     

Finanční ceny v hodnotě: 2000,- Kč (600,500,400,250,250)   
 
11. Skok „L*“, hodnocení PJS čl.298.2.4. s následným rozeskakováním 

Finanční ceny v hodnotě: 3000,- Kč (900, 650, 500, 350, 300, 300) 
 

12. Skok „L**“, hodnocení PJS čl.298.2.4. s následným rozeskakováním 
Finanční ceny v hodnotě: 3000,- Kč (900, 650, 500, 350, 300, 300) 

 
13. Skok „S*“, hodnocení PJS čl. 238.2.2. s rozeskakováním 

Finanční ceny v hodnotě: 5000,- Kč (1400,1100,900,600,400,300,300) 
 
3. Předběžný časový rozvrh: 
    Jakékoliv změny v přihláškách pro soutěže dne 23.5. budou přijaty do 22.5. do 18,00 
hodin. Po tomto termínu budou uplatněny správní poplatky dle Přílohy SV 4 
Všeobecných pravidel. 
    Sobota 23.5.2015    od    6,30 do 7,00 hod. prezentace v kanceláři JK  
       nebo telefonicky 

   8,00 hodin skok ZM soutěž č.1 
   skok Z soutěž č.2,3 a 4   
   skok ZL soutěž č.5 a 6 
   skok L* soutěž č.7 
   skok L** soutěž č.8 

  Jakékoliv změny v přihláškách pro soutěže dne 24.5. budou přijaty do 23.5. do 18,00 
hodin. Po tomto termínu budou uplatněny správní poplatky dle Přílohy SV 4 
Všeobecných pravidel. 
        Neděle 24.5.2015  7,00 do 8,00 hod. prezentace v kanceláři JK 
       nebo telefonicky 

  9,00 hodin skok Z soutěž č.9 
   skok ZL soutěž č.10 
   skok L* soutěž č.11 
   skok L** soutěž č.12 
   skok S* soutěž č.13 

 
4. Všeobecné údaje: 
4.1.1. Přihlášky vkládat prostřednictvím webu http://prihlasky.cjf.cz nebo poslat e-mailem: 

jkbanik@email.cz .  
     Uzávěrka přihlášek do 18.5.2015.  
4.2.Peněžitá plnění: 
4.2.1. Startovné za koně přihlášeného do soutěží: 

č.1 - č.4, č.9   200,- Kč/soutěž 
            č.5,č.6,č. 10   250,- Kč/soutěž 
 č.7,č.8,č.11-č.13  300,- Kč/soutěž 
 Poplatky budou vybírány při prezentaci v hotovosti. 
 
4.2.2. Ustájení za koně a den  box           400,- Kč 

Poplatek za ustájení bude vybírán při prezentaci v hotovosti.Počet boxů jen  
v omezeném množství . 
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4.3. Stížnosti a námitky dle PJS. 
4.4. Pořadatel uhradí: 

 Rozhodčím cestovné, ubytování, stravné a náhradu podle příslušných směrnic. 
U ostatních účastníků hradí náklady vysílající složka. 

       Přepravní kamiony mohou parkovat přímo v areálu. 
5.  Veterinární předpisy: 

 Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro 
přepravu, obsahující všechny náležitosti. 

 
6.  Poskytované služby: 

 Lékařskou a veterinární službu zabezpečí pořadatel po celou dobu konání soutěží. 
 Podkovářskou službu zabezpečí pořadatel proti úhradě za provedené úkony. 
 Stravování je možné v restauraci a stáncích v areálu JK. 
 

7.  Ostatní ustanovení: 
 Ve všech soutěžích bude dekorováno stužkou minimálně 1/4 startujících. 
 V soutěži č.1 – 4,9  obdrží vítězové a umístění do pátého místa věcné ceny . 
 Sekretariát závodů je umístěn v kanceláři jezdeckého střediska. Telefon: 737 961 012 
 Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by 

postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel 
nehradí. 

 
     Pavel Hudeček 

            Předseda JK Baník Ostrava  
Rozpis byl schválen 4.5.2015 (33/2015) 

 


