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1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů: HOBBY 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: A15G1 
1.1.3. Název závodů: Skokové závody  podzimní 
1.1.4. Pořadatel: Jezdecké centrum Mikulov 
   
1.1.5. Datum závodů: 15. 10. 2016 
1.1.6. Místo konání: Areál Cihelna1 Mikulov 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Juráňová Ludmila 
Sekretář závodů: Plevačová Barbora 
Kontaktní osoba: Juráňová  Ludmila  tel. 739048258, tel. 603973049 
Hlavní rozhodčí: Trojanec Josef G0202 
Sbor rozhodčích: Bielská Tereza G3098 
  
  
Stavitel tratí / parkurů: Ministr Antonín  H0094 
  
Komisař na opracovišti: Josef Prokeš G1145 
Hlasatel: Juráň Jaroslav ml. 
Zpracovatel výsledků: Veronika Dědičová 
Lékařská služba: MuDr. Adéla Michalovcová        sanitní služba Mikulov 
Veterinární dozor: MvDr.   Krabička 
Podkovář: Domes Milan 

 
 
1.3. Technické parametry. 

1.3.1. Kolbiště:           Písek s geotextilií 
1.3.2. Opracoviště:  Kolbiště písek 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh. 
2.1. Uzávěrka.  

                         Uzávěrka jmenovitých přihlášek 12. 10. 2016  
 
 

2.2. Přihlášky. 
                        Přihlášky mimo výše uvedeného zašlete ještě na e-mail: hobby.zavody.mikulov@seznam.cz 
      
 
3. Prezentace.  

          Do 12.00hod. v kanceláři závodů 
 

3.1. Start soutěží   
           13.00 hod. pořadatel si vyhrazuje změnit zahájení soutěží dle počtu přihlášených. 
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3.2. Sekretariát závodů  
Kancelář závodů 
 

3.3. Další důležité informace 
     Hobby závody  mohou startovat koně bez lic.jezdci s lic. a hobby kartou, úbor vesta, přilba povinná. 
     Všichni startující předloží při prezentací hobby karty a průkazy koní s platným očkováním a    
vakcinací. 
 
 

4. Přehled jednotlivých kol soutěží 
5. Soutěže, startovné / zápisné a ceny  
                    
4.1.Soutěž č. 1 – Křížkový parkur do 40 cm 
Soutěž pro děti a jezdce na pony. 
Rozhodování PJS čl.298.2.1 na limitovaný čas bez rozeskakování. 
Startovné 100 Kč ,- 
Floty a drobné věcné ceny pro všechny účastníky. 
 
4.2.  Soutěž č. 2 – Parkur dvoufázové skákání 60/70 cm 
Pro začínající jezdce nebo koně. 
Rozhodování PJS čl. 274.5.3. – dvoufázové skákání. 
Startovné 200 Kč,- 
Floty dle PJS a drobné věcné ceny pro první tři umístěné. 
 
4.3. Soutěž č. 3 – Parkur ZZ (80 cm) dvoufázové skákání 80/80 
Otevřená soutěž. 
Rozhodování PJS čl. 274.5.3 ve druhé fázi rozhoduje čas a body dle stupnice A 
Otevřená soutěž. 

Startovné 200 Kč,- 
Floty dle PJS a věcné ceny pro první tři umístěné. 
 
4.4. Soutěž č. 4 – Stupňovaná obtížnost do 90cm 
Otevřená soutěž. 
Rozhodování PJS čl. 269. 
Startovné 200 Kč,- 
Floty dle PJS a věcné ceny pro první tři umístěné. 
 
4.5. Soutěž č. 4 – Parkur Z  s jedním rozeskakováním na čas. 
Otevřená soutěž. 
Rozhodování PJS čl. 238.2.2. 
Startovné 200 Kč,- 
Floty dle PJS a věcné ceny pro prvních pět umístěných 
 
4.6.  Soutěž č. 5 – Parkur ZL s jedním rozeskakováním na čas 
Otevřená soutěž 
Rozhodování PJS 238. 2. 2. 
Startovné 200,- 
Floty dle PJS ceny pro prvních pět umístěných 
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6. Předpisy  
6.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto 

rozpisem závodů. 
6.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126 
6.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128  
6.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
6.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
7. Veterinární předpisy 

7.1. Závody se řídí PJS, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly ČJF  (u MČR i STP ČJF) a 
ustanovením tohoto rozpisu. 

7.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení 
koní do příchodu veterinárního lékaře. 

7.3. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro případnou 
kontrolu SVS. 

 
8. Obecné informace 

 
8.1. Odpovědnost pořadatele 
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich 
poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle 
VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče. Veškeré náklady spojené 
s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 

 
8.2. Informace pro majitele psů 
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců 
v kolbišti a opracovišti !Za chování svých psů jsou zodpovědní majitelé. 

 
8.3. Ustájení. 
Ustájení pořadatel zajišťuje po potvrzené rezervaci na tel 739048258 za 300Kč za koně a den  

 
8.4. Ostatní služby 
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel – areálu jezdeckého klubu Cihelna 1 
Ubytovaní nezajišťujeme. 

 
9. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval:  Juráňová Ludmila   Rozpis za OV ČJF schválil: dne 27.9.2016 
                                                                                                    Josef Hrabálek člen OV JMO ČJF 
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