
KVALIFIKACE ZLATÉ PODKOVY – 50. Ro čník 
 
ZÁVODY SPŘEŽENÍ V T ĚŠÁNKÁCH 
 

MISTROVSTVÍ SPŘEŽENÍ SEVEROMORAVSKÉ OBLASTI 2015 
 
1.Základní údaje  
 
1.1.  Pořadatel: Zlínská oblast ČJF o.s., Sout ěže podkovy o.p.s. 

           JS Galatík T ěšánky ML 0029 
1.2. Technické zajišt ění: ML 0029 JS Galatík T ěšánky 
1.3. Termín: 23.-24.5. 2015  
1.4. Místo konání: Areál JS Galatík v T ěšánky u Zdounek – 12 km od Krom ěříže 
1.5. Kolbišt ě: pís čité - parkur, drezura- travnaté 
1.6. Opracovišt ě: pís čité a travnaté 
1.7. Terénní trat ě : polní cesty 
  
1.8. Funkcioná ři závod ů:  
Ředitel : Ing. Petr Galatík 
Tajemník závod ů : Zuzana Galatíková 
Hlavní rozhod čí : Josef Trojanec 
Sbor rozhod čích : Jana Kosa řová, Petr Liš ťák, Ji ří Veselý, Tereza Bilská  
                  Ing. Blanka Trojancová 
Technický delegát: Jaroslav Kosa ř 
 
Stavitel : František Slavík 
Hlasatel: Tereza Bilská  
Komisa ř na opracovišti : Josef Prokeš  
 
  
2. Technické údaje  
2.1. P ředpisy: PJS, jejich dopl ňky, platná licence kon ě a jezdce pro rok 2015 a 
ustanovení tohoto rozpisu  
 
2.2. Sout ěže: 
 
2.2.1 Sout ěž dvojsp řeží – CAN3*, mistrovství severomoravské oblasti  
      Drezúrní zkouška FEI č.11, obdélník 100 x 40 m 
      Maraton : úsek A – libovolný chod  5000 m, ry chlost 12 km/hod 
                úsek B – libovolný chod  5000 m, ry chlost 14 km/hod 
                5 p řekážek 
      Parkur : 16 p řekážek s ší řkou 158 + 30 cm, 2 kombinace, rychlost 250 m/min 
 
 
2.2.2. Sout ěž jednosp řeží – CAN3*, mistrovství severomoravské oblasti 
       Drezúrní zkouška FEI č.9, obdélník 100 x 40 m 
       Maraton : úsek A – libovolný chod 5000 m, ry chlost 12 km/hod 
                 úsek B – libovolný chod 5000 m, ry chlost 14 km/hod 
       Parkur : 16 p řekážek s ší řkou 138 + 20 cm, 2 kombinace,rychlost 250 m/min 
       
  
2.2.3. Sout ěž dvojsp řeží pony – CAN2*, mistrovství severomoravské oblast i 
       Drezúrní zkouška FEI č.6A obdélník 100 x 40 m 
       Maraton : úsek A – libovolný chod 5000 m, ry chlost 11 km/hod 
                 úsek B – libovolný chod 5000 m, ry chlost 13 km/hod 
       Parkur : 16 p řekážek s ší řkou 138 + 20 cm, 2 kombinace,rychlost 250 m/min 
 
 
 
3.Všeobecné údaje  



3.1.P řihlášky: jméno, kontakt, mobil, e-mail 
V p řihlášce uvád ějte telefonní číslo - nutné!!!  
3.2. Uzáv ěrka p řihlášek: jmenovitých - 18.5. 2015, kone čných p ři prezentaci  
Přihlášky zasílejte na email: petr.galatik@g3.cz  
Písemn ě : Ing. Petr Galatík, T ěšánky č.80, 768 02 Zdounky 
Informace : tel. 602 741 251 
 
Prezentace : Pátek 22.5. 15:00 – 17:00 hod 
Technická porada : Pátek 22.5. 17.30 hod 
Prohlídka maratonu : Pátek 22.5. 18:00 hod 
 
Startovné:  
Dvojsp řeží 700,-K č, jednosp řeží a pony 500,- K č. Ú častníci mistrovství 
severomoravské oblasti startovné neplatí, pokud nec ht ějí být hodnoceni i 
v rámcové sout ěži 
 
 
3.3.Ustájení: boxové: od 22.5. do 24.5. 2015, cena - 1200,-K č v četn ě objemného 
steliva-sláma, seno není v cen ě ustájení zahrnuto, možnost zakoupení v míst ě 
konání závod ů – malý balík 75,-K č 
 
3.4.Stravování: teplá jídla v prostorách areálu  
3.5.Úhrady: veškeré náklady spojené s ú častí na závodech hradí vysílající složka  
3.6. Odpov ědnost: po řadatel nenese odpov ědnost za úrazy jezdc ů, koní a divák ů  
3.7. Stížnosti a námitky: v souladu s PJS  
3.8. Kancelá ř závod ů: u stáje číslo 1 vedle drezurního kolbišt ě 
 
 
 
4.Veterinární p ředpisy  
4.1. P řed vyložením koní p ředloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR 
pro p řesun sportovních koní v roce 2015   
 
5. Poskytované služby  
5.1. Léka řská služba: Radek Chmela a RZS 
5.2. Veterinární dozor: ur čí KVS  
5.3.Veterinární služba: MVDr. Libor Hla čík  
5.4.Podková řská služba: Ji ří Gazdoš 
 
6. Ostatní ustanovení  
6.1. Všechny sout ěže jsou otev řeny jako rámcové pro ú častníky bez omezení  
6.2. Mistrovské sout ěže: dekorování dle PJS a finan ční odm ěny od severomoravské  
     oblasti ČJF 
6.3 Rámcové sout ěže: dekorování dle PJS: 1.-5. obdrží floty, pen ěžní ceny  1.-5.  
 
Sout ěž 2.2.1   8.000,- K č ( 2.500,-K č,2.000,-K č,1.500,-K č,1.200,-K č,800,-K č ) 
 
Sout ěž 2.2.2 a 2.2.3 6.000,-K č ( 1.600,-K č, 1.400,-K č, 1.200,-K č,1.000,-K č, 
                                  800,-K č ) 
 
7. P ředběžný program: 
 
Sobota 23.5.  9.00 hod zahájení drezurních zkoušek následn ě parkur   
             20.00 hod vyhodnocení drezury a parkur u 
 
Neděle 24.5. 10.00 hod maraton  vyhodnocení sout ěží následn ě  
 
  
  
 
 



  
 
V T ěšánkách 1. 4. 2015  
 
Rozpis závod ů schválen : za  VVZO  MUDr.Pavel Lexa 13.4.2015 
 
 
 
 
 


