
 

 

Rozpis jezdeckých závodů 
 

 

                                           Čakovičky 
 

29. srpna  2015 
 

 
Rozpis jezdeckých závodů č.: 829B1 

Pořádaných 29. srpna 2015 v Čakovičkách 

 

 

1. Základní údaje 

 

Pořadatel:                 Selská jízda Čakovičky MB0154  

Datum konání:          29. srpna 2015 

Místo konání:           Jezdecký areál, kolbiště Čakovičky (Nová Ves) 

Kolbiště:                   písčitý povrch 

Opracoviště:             písčitý povrch 100x40 m 

 

 

2. Funkcionáři závodů 

 

Ředitel:                            Libor Veselý 

Sekretář:                          Hana Štěpánová 

Sbor rozhodčích 

Hlavní rozhodčí:             Ilona Matoušková        

Rozhodčí:                        Eva Šuláková, MUDr. Milan Janáček  

 

 

Komisař pro pracoviště:  Václav Marek 

 

Autor parkurů:                 Michael Moudrý  

Hlasatel:                           Ivana Nejedlá 

Zpracování výsledků:       Ivana Nejedlá - KSP 

Pokladní:                          Anna Čáhová 

 

 

3. Ostatní údaje 

 

Sponzoři:                         Globus ČR, k.s., STAKO 

 

Občerstvení:                    Domácí jídlo, točená limonáda, nealko pivo a další  

                                         Hospoda  U selského dvora, Čakovičky 

 

4. Technické údaje 

 

Pravidla jezdeckého sportu ČJF  platná pro rok 2015 a ustanovení tohoto rozpisu. 

 

 



5. Soutěže 

 

 

1. Soutěž ve skoku stupně ZM (90 cm) – na limitovaný čas 

Soutěž otervřená všem jezdcům a koním. 

Společné opracování koní na kolbišti 20 minut před začátkem soutěže Pokud bude více než 20 

přihlášených, bude opracování rozděleno na skupiny. 

Hodnocení dle PJS stupnice A. čl. 298.2.1 

Soutěž na limitovaný čas. 

Zápisné 250,- Kč. 

Věcné ceny umístěným na 1.-5. místě v celkové hodnotě 1.500,- Kč, floty dle PJS 

 

2. Soutěž ve skoku stupně Z (100 cm) 

Soutěž otevřená všem jezdcům a koním. 

Hodnocení dle PJS stupnice A. čl. 298.2.4 

Soutěž s následným rozeskakováním. 

Zápisné 300,- Kč. 

Věcné ceny vyplácené v Kč umístěným na 1.-5. místě v celkové hodnotě 2.100,- Kč (600, 

450,400,350,300), floty dle PJS 

 

3. Soutěž ,,dvoufázové skákání ,,110/120 cm“ 

Rozhodování dle čl. 274.5.2.  

Zápisné 300 Kč, 

Věcné ceny vyplácené v Kč na 1. – 5. místě  v celkové hodnotě 2.900,- (900, 700, 500, 400, 400), 

floty dle PJS 

 

4. Soutěž  se stupňovanou obtížnosti do 130 cm 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 

Rozhodování dle PJS, čl.269 
Zápisné 350,- Kč. 

Věcné ceny vyplácené v Kč na 1.-5. místě  v celkové hodnotě 3.300,- (1000, 800, 600, 500, 400), floty 

dle PJS 

 

 

 

 

 

 

 

6. Předběžný časový rozvrh závodů, prezentace 

Prezentace je možná v pátek 28.8.2015 formou sms od 19.00 do 22.00 hod.  na tel. 725911340. 

 

Prezentace se koná v sobotu 29.08.2015 od 7.00 do 9.00 hod. v kanceláři závodů (věž rozhodčích). 

Osobní prezentace musí být nejpozději 1 hod. před startem dané soutěže.  

Začátek první soutěže je v 10 hod.,  další soutěže budou plynule navazovat.  

 

Společné opracování koní na kolbišti pro soutěž ZM – 9.40 –10 h. 

 

Telefonickou prezentaci je nutné provést nejpozději do 9 hod. na mobilním telefonu: 725 911 340 

KDO SE NEODPREZENTUJE DNE 29.8.2015 DO 9 HOD. TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ 

BUDE VYŠKRTNUT ZE SOUTĚŽÍ. 

 

Do soutěže č. 1 se už nebude po prezentaci dát dohlásit, do ostatních soutěží poplatek za dohlášení dle 

PJS. 



Akceptovány budou pouze prezentace provedené osobně nebo na výše uvedeném tel. čísle. Ostatní 

akceptovány nebudou!!! 

 

Časový rozvrh soutěží bude upřesněn dle počtu přihlášek do soutěží. 

Případné změny budou oznámeny při prezentaci. 

 

 

7. Přihláška, platební podmínky, poplatky 

 

Přihlášky : 

1. Přihlašovací systém ČJF 

 

2. jmenovité, řádně vyplněné přihlášky (včetně čísel licencí jezdců a koní) zasílejte na e-

mailovou adresu: nejedla@primacup.cz 

 

3.  vyplňte on-line na webové stránce: www.jezdci.cz 

 

Datum uzávěrky přihlášek: 27.08.2015 ve 24.00 hod. 

 

Neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky nebudou přijaty. 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených. 

Případné nepřijetí přihlášky bude oznámeno písemně nebo telefonicky. 

 

Zápisné – platební podmínky: 

Zápisné je poplatek za zapsání na startovní listinu a je nevratný. Úhrada zápisného se provádí 

v hotovosti při prezentaci. 

 

Poplatky: 

Administrativní poplatek za změnu na startovní listině po uzávěrce dle PJS: 100,- Kč. 

 

8. Ostatní 

 

Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 

 

Ubytování  pořadatel nezajišťuje. 

Pořadatel poskytne boxové ustájení za poplatek 300,- za koně.  

 

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. Pořadatel nepřebírá žádné 

záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, 

včetně vybavení. 

Ve všech soutěžích floty dle PJS. 

Sekretariát jezdeckých závodů je umístěn v přízemí věže rozhodčích. 

Pořadatel upozorňuje účastníky a návštěvníky závodů, že je zakázáno volné pobíhání psů po 

jezdeckém areálu. Prosíme majitele o dodržování zákazu. 

Děkujeme. 

 

 

9. Veterinární předpisy 

 

Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. 

Krev nesmí být starší půl roku. 

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní zdravotní průkaz koně s veškerými náležitostmi dle 

platných veterinárních předpisů pro rok 2015. 

 

mailto:nejedla@primacup.cz
http://www.jezdci.cz/


Veterinární přejímka koní se koná. K veterinární přejímce se dostaví vedoucí transportu s koněm po 

příjezdu na závody. Veterinární přejímka koní se koná v určeném prostoru u opracoviště. 

 

 

10. Poskytované služby 

 

Lékařská služba po celou dobu závodů MUDr. Milan Sedlák 

Veterinární služba proti úhradě po celou dobu závodů MVDr. Jiří Rajman 

Podkovářská služba proti úhradě po celou dobu závodů. 

 

 

 

Zpracovala Hana Štěpánová dne 15.7.2015. 

 

 

Rozpis schválil  Michael Moudrý dne 20. 7. 2015 


