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C. Soutěže 
Úterý 30. 6. 2015   18 - 20 hod 
A. 5minutový trénink na parkuru  
 
Středa 1. 7. 2015  
Soutěže:  
1. Parkur st. „ZL“ - KMK pro 4leté klisny  
2. Parkur st. „ZL“ - KMK pro 4leté hřebce a valachy  
3. Parkur st. „L*“ - KMK pro 5leté klisny  
4. Parkur st. „L**“ - KMK pro 5leté hřebce a valachy  
5. Parkur st. „S*“ - KMK pro 6leté klisny  
6. Parkur st. „S*“ - KMK pro 6leté hřebce a valachy  
 
Rozhodování všech soutěží dle PJS čl. 298.1.3. 
Před každou kvalifikační kategorií je vypsán 90ti sekundový zahajovací trénink (4.letí do 100 cm, 5.letí do 
110 cm,6.letí do 120 cm) dle NÚ k čl. 202 PJS a NÚ Všeobecných pravidel N9, odst.5. 
 
Startovné: 400,- Kč za přihlášeného koně.  
Ceny: Floty dle PJS. Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz chovatelů 
českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 
 
Předběžný časový harmonogram: 

• PREZENTACE - volejte pouze pokud máte změnu tel. 727 901 407  
• Rozhodování všech soutěží dle PJS čl. 298.1.3. Zahajovací trénink podle NÚ Všeobecných pravidel 

N9, odst.5 a NÚ k čl. 202 PJS v délce 90 sekund před každou soutěží. 
• Časový rozvrh: Středa 1.července 2015, prezentace 8.00 - 9.00 hod. Volejte, jen když máte 

změnu. 
• V 10.00 hod. zahajovací trénink pro KMK 4 letých klisen, následně ostatní soutěže. 

Poslední změny v přihláškách možné den předem do 19 hod. Každá další změna je zpoplatněna 
100 Kč, pokud je přijata. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času začátku první soutěže. 
Informace, startky a časový harmonogram bude zveřejněn na www.jezdci.cz  nebo na facebooku 
Dvůr Nové Zámky. 

 
Technická ustanovení: 

• Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, zrušení při nepřízni počasí 
• Psi možno jen na vodítku, zákaz volného pobíhání psů. 
• Prosím nastudujte si cestu k nám na www.dvurnovezamky.cz. Nejbližší sjezd Mladeč z dálnice 

R35 je průjezdný jen pro osobní auta a vozíky do výšky 2,75m. 
 
 

Andrea Dostálová, ředitelka jezdeckých závodů 
Rozpis byl schválen 2.6.2015 (45/2015) 

 


