
7. ročník 
MORAVSKÝ HALOVÝ VOZATAJSKÝ 

HOBBY POHÁR 
 

Rozpis  
 
 
1. Základní údaje 
 
1.1. Pořadatelé : JK Trojanovice, Stáj SKL Trojanovice 
 
1.2.  Datum a místo konání : 1.kolo - 26.12.2015 –   Stáj SKL Trojanovice 
                2.kolo    16.1. 2016 – JK Trojanovice  
                                                           3.kolo    27.2.2016 – VFU Brno       
                                                           4.kolo    12.3.2016 – JK Trojanovice 
      
ROZHODČÍ pro  AKCE Trojanovice 
1.4. Kolbiště:   hala 24 x 50m 
1.5. Opracoviště :                písčité , dle sněhových podmínek příp.hala  
1.6. Hlavní rozhodčí                     MVDr.Živníček Josef 
1.7. Rozhodčí   Bauer Richard               
1.8. Hlasatel                                  David Hrnčíř 
 
2. Technické údaje 
 
2.1. Předpisy :  

soutěží se dle PJS a ustanovení tohoto rozpisu 
všichni soutěžící musí být členové ČJF, přehled o členství nebo průkazku nutno  
předložit u prezentace 

 
2.2. Soutěže 

 
2.2.1. Soutěž dvojspřeží pro pony, hucul, hafling 
2.2.2. Soutěž pro děti a juniory do 16let (přísedící min. 18let a licence jezdce spřežení)  
2.2.3. Soutěž amazonek v jednospřeží (kočí i přísedící žena) 
2.2.4. Soutěž jednospřeží   
2.2.5. Soutěž dvojspřeží 
2.2.6. Soutěž čtyřspřeží  
 
Pro všechny soutěže –   soutěže i pro nelicentované koně a jezdce 

–    2.kolová soutěž – časy obou kol se sčítají 
- dráha bude obsahovat 1 –2  kombinované maratonské  

překážky(průjezdy A-E) 
                  +  10-12  průjezdových překážek  š.170-180 cm 
- hodnocení na  čas – penalizace 5 trestných sekund za každé shození 



- chod obou kol libovolný  
- kočáry v maratónském typu 
- povinné bezpečnostní přilby  - kočí i přísedící 
- děti do 16let bezpečnostní vesty 

 
2.3. Předběžný časový program: 

do  8:00  prezentace (stačí telefonicky a hlaste jen změny či škrty) 
od  9:00  soutěže č. 1-6 

 
2.4. Trénink  

pro všechny přihlášené možnost tréninku v hale dle domluvy na místě – vždy den před 
závody cca od 16.00 hod. 

 
3. Všeobecné podmínky  
            Jmenovité přihlášky: 
            Trojanovice :  Iveta Biolková, tel.737 301 035 .  

mail : jktrojanovice@seznam.cz 
 
 Uzávěrka přihlášek vždy v pondělí před závody. 
 
3.1. Peněžité plnění:     400,- Kč / spřežení/soutěž 
3.2. Veterinární podmínky: platné vakcinační schéma chřipky, vyšetření krve dle 

aktuálních veterinárních podmínek. 
 
4. Poskytované služby 
4.1. Ubytování 

Hotel Beskyd (10min.pěšky z areálu) tel. 773 669 844 
Chalupa u Zvonka (10min. pěšky z areálu) tel. 603 746 351 
 

4.2. Ustájení –boxy v omezeném množství dle došlých přihlášek 400,- Kč box/den 
4.3. Stravování zajištěno formou bufetu  
 
5. Ostatní ustanovení  
5.1. Floty dle PJS 
5.2. Hodnocení - každé kolo se hodnotí samostatně  
5.3. Ceny-1.-4. kolo floty a věcné (příp. finanční) ceny min. pro první tři umístěné 

- žebříček po čtyřech kolech - vyhlášení min. třech nejlepších soutěžících ve 
všech vypsaných kategoriích –  floty a poháry   
Slavnostní vyhlášení se koná v sobotu 12.3.2016 cca od 18.00 v klubovně 
Trojanovice Team 

5.4. Pořadatel odmítá jakoukoliv zodpovědnost za nehody a nemoci, které postihly 
účastníky závodů nebo jejich koně. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí. 

5.5. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu a na sloučení příp. 
zrušení jednotlivých soutěží v případě malého zájmu, tj. min. tři kočí v soutěži 

 
 
V Trojanovicích  16.11.2015 
 
Rozpis 1.,2. a 4.skola byl schválen 26.11.2015 (105/2015) 
 


