
 
Rozpis závodů  č.  

 
VOZATAJSKÉ A JEZDECKÉ HOBBY ZÁVODY 

„SEMICKÉ DERBY 2016“  
 

                             
Pořadatel:                          JK Semice MB0204 
Místo konání:                    Kolbiště   Pod Hůrou,  Semice  okr. Nymburk  
Datum konání:                  27.8.2016 
Uzávěrka přihlášek            25.8.2016 
Adresa pro přihlášky:        Ing. Jaroslav Jandl, čp. 253, 289 l7 Semice 
                                           zahradnictvi.jandl@seznam.cz                                            
Oprávněnost k účasti:        jezdci a koně i bez licencí  
Veterinární podmínky:      veterinární  potvrzení o přesunu  koní  opatřené všemi                       
                                          předepsanými náležitostmi pro rok 2016 
Prezentace:                        sobota 27.8.2016 do 9.00 hod. na věži  rozhodčích. 
Kancelář závodů:               věž rozhodčích na kolbišti. 
Ředitel závodů:                   Jaroslav Jandl starší 
Tajemník závodů:               Hana Kurková 736630111 
Hlavní rozhodčí:                 Ila Hrdličková 
Rozhodčí:                            Heřman Hrdlička 
Autor parkurů :                   Jaroslav Kosař               
Zpracování výsledků:          výpočetní středisko 
Kolbiště:                              travnaté  100m x 40m 
Opracoviště:                        pískové  100m x 40m   
Ustájení:                              pořadatel nezajišťuje                                                                   
Stravování:                          zajištěno po celou dobu konání závodů. 
Lékařská služba:                  zajištěna po celou dobu konání závodů. 
Veterinární služba:               služba veterináře zajištěna MVDr.Glezlo dle čl. 154 
Podkovářská služba:            Martin Kastner za úhradu. 
Předpisy:                              platná PJS a rozpis závodů. 
Odpovědnost a záruka:        námitky a stížnosti dle PJS. 
                                             Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců a koní po dobu     
                                             konání závodů. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí,   
                                             veškeré náklady spojené s účasti hradí vysílající složka. 
 
Zápisné:                                soutěže  č. 1. až 4                300,-Kč 
             soutěže  č.5,6,7, 8                  200,- Kč 
                                              
 
Ceny:                                    čestné floty za umístění dle PJS čl. 126                               
                                              Soutěž č. 1. až 4.  věcné ceny  do 3. místa v hodnotě 2500,-Kč                

                       Soutěž č. 6. až 8.  věcné ceny do 3. místa v hodnotě 1500,- Kč 
 
 
 
 
                        



Soutěže:    
 
Vozatajské soutěže 
Hodnocení soutěží č. 1 až 4  -  na čas, shození míčku, shoditelného prvku, nebo poškození  
                 prvku překážky + 3 sec., při zastavení času penalizace 10 sec.  
 
    1)   derby parkur jednospřeží 

   16 překážek (šířka branek 180 cm) + 2 maratonové překážky,  
    maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba  
 

     2)   derby parkur dvojspřeží 
    16 překážek (šířka branek 180 cm) + 2 maratonové překážky, 
     maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba a vesta  
 

        3) derby parkur čtyřspřeží 
16 překážek (šířka branek 180cm) + 2 maratonové překážky,  
 maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba a vesta  
  

        4)  dvojspřeží pony derby parkur 
      16 překážek (šířka branek 180 cm) + 2 maratonové překážky, 
       maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba  a vesta  

 
          5)  vozatajský parkur jednospřeží pro přísedící 

        soutěž je přístupná všem jezdcům a koním startujícím na prvních závodech, nebo 
přísedícím a koním bez omezení  

           6)  vozatajský parkur dvojspřeží 
         soutěž je přístupná všem jezdcům a koním startujících na prvních závodech, nebo 
přísedícím a koním bez omezeníbez omezení  

            7) skoková soutěž parkur st. ZM 
         soutěž je přístupná všem koním i jezdcům bez omezení  
         Hodnocení dle PJS, článek 238.2.2 s jedním rozeskakováním na čas  

             8) skoková soutěž  parkur st. Z 
                 soutěž je přístupná všem koním a jezdcům bez omezení 
                 Hodnocení  dle PJS, článek 238.2.2 s jedním rozeskakováním na čas 

Předběžný časový program 
 9.00 – 13.00  soutěže č. 5,6,7,8 
  
14.00 – 16.00 soutěže č. 4, 1, 2, 3 

 
Dekorování po ukončení soutěže 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu. 
 
                                                                            Za pořadatele:  Ing. Jaroslav Jandl 
 
Rozpis byl schválen dne:  14.08.2014 
 
  
Středočeská oblast ČJF, Michael Moudrý, předseda STK  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
      
 
 
 

 
   


