
 

Dvůr Stráň Gabrielka (MK0034) 

Rozpis hobby jezdeckých závodů ČJF 

Podzimní hobby závody ve skoku a drezúře 
 

sobota 24. 9. 2016 
 

1. Základní ustanovení 
1. Základní informace:  

1.1.1. Kategorie závodů: Hobby  
1.1.2. Číslo závodů ČJF:   
1.1.3. Název závodů: Podzimní hobby drezurní a hobby skokové závody  
1.1.4. Pořadatel: Dvůr Stráň Gabrielka (MK0034)  
1.1.5. Datum závodů: sobota 24. 9. 2016  
1.1.6. Místo konání: Jezdecký areál Stráň 6, 360 01 Sadov – Karlovy Vary  

  
2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Kristýna Pisingerová  
Sekretář závodů: Klára Kadeřábková  
Kontaktní osoba: Klára Kadeřábková, 737 348 978  
Hlavní rozhodčí: Ing. Gabriela Valeriánová  
Sbor rozhodčích: Jaromíra Nachtigalová, Barbora Procházková 
Stavitel parkuru: Jaromíra Nachtigalová 

 

Komisař na opracovišti: ze sboru rozhodčích  
  
  
Lékařská služba: zajištěna   
Veterinární dozor: zajištěn  
Podkovář: zajištěn proti úhradě  

 
3. Technické parametry 

     Kolbiště: drezurní obdelník 40x20, 60x20, povrh písčitý s geotextílií 
  Skokové kolbiště: 80 x 35, povrh písčitý s geotextílií   

               Opracoviště: 26x70, povrh písčitý s geotextílií, popř. hala 22x43, povrh písčitý s geotextílií 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
1. Uzávěrka 

Uzávěrka konečných přihlášek 23. 9. 2016 do 10:00 hod. 
    
2. Přihlášky 

písemně na email: infogabrielka@seznam.cz 
 

3. Prezentace 
               Na věži rozhodčích  24. 9. 2016. od 8:00 hod. 
               Bez odevzdaných průkazů koní a hobby licencí jezdců nebude dvojici povolen start!!! 
 

4. Start soutěží  
         Sobota, 24. 9.2016 08:00 ukončení prezentace (lze i telefonicky, tel: 737 348 978) 

                                        09:00 začátek soutěže č. 1, následuje soutěž č. 2, 3, ukázky a 6,7, a 8. 
              

             Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek. 
 



    
5. Sekretariát závodů 

Sekretariát závodů v areálu na označeném místě, sobota od 7:30 hod. 
 

3. Soutěže, startovné a ceny 
Všechny soutěže jsou, není-li upřesněno jinak, otevřeny pro všechny jezdce a koně a jsou čtené. Pořadatel si 
dovoluje požádat ekipy o zajištění vlastního čtenáře drezurních úloh. Věcné ceny jsou floty pro umístěné, 
jezdecké potřeby a pytle s krmením pro koně.  
 

       3.1. Soutěž č. 1 - Drezurní soutěž st. „Z“ čte se úloha Z0/2016 
Kategorie A – pro děti a jezdce bez licence 

Kategorie B – pro ostatní 

       otevřená soutěž, startovné 200,- Kč, věcné ceny v hodnotě 1.000,- Kč pro prvních pět umístěných 
        
       3.2  Soutěž č. 2 - Drezurní soutěž st. „Z“ čte se úloha DU-A/2016 
       otevřená soutěž, startovné 200,- Kč, věcné ceny v hodnotě 1.000,- Kč pro prvních pět umístěných 
 
       3.3  Soutěž č. 3 - Drezurní soutěž st. „L“ čte se úloha L0/2016 
       otevřená soutěž, startovné 200,- Kč, věcné ceny v hodnotě 1.000,- Kč pro prvních pět umístěných 
 
       3.4. Ukázka č. 4 jízdy zručnosti s vodičem  
 Pro jezdce do 18 let bez licence, na pony a velkých koních, kteří nestartují v ukázce bez vodiče.  

Startovné 150,- Kč.  Věcné ceny pro všechny startující.  
 
       3.5. Ukázka č. 5 jízdy zručnosti bez vodiče  
 Pro jezdce do 18 let bez licence, na pony a velkých koních, kteří nestartují v ukázce s vodičem.  

Startovné 150,- Kč.  Věcné ceny pro všechny startující.  
 

       3.6. Soutěž č. 6 – Skoková soutěž – hobby do 50 cm 

            otevřená soutěž, startovné 200,- Kč, věcné ceny v hodnotě 1.000,- Kč pro prvních pět umístěných 
 

       3.7. Soutěž č. 7 – Skoková soutěž – hobby do 70 cm (následné rozeskakování) 
       otevřená soutěž, startovné 200,- Kč, věcné ceny v hodnotě 1.000,- Kč pro prvních pět umístěných 
        Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.2. s použitím čl. 298.2.4. 8 překážek a 4 v rozeskakování 
 

       3.8. Soutěž č. 8 – Skoková soutěž – hobby do 90 cm (následné rozeskakování) 
       otevřená soutěž, startovné 200,- Kč, věcné ceny v hodnotě 1.000,- Kč pro prvních pět umístěných 
       Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.2. s použitím čl. 298.2.4 9 překážek a 4 v rozeskakování 
            
       Technická ustanovení 

1. Předpisy  
3.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto 

rozpisem závodů. 
3.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126 
3.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128  
3.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
3.1.5. Sázky nejsou povoleny. 
3.1.6. Technická porada – nekoná se. 

 
2. Veterinární předpisy 

3.2.1. Závody se řídí PJS, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly ČJF  a ustanovením tohoto rozpisu. 
3.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně 

vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 



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

3.2.4. Vyšetření koní na infekční anémii koní nesmí být starší než 6 měsíců! 
 
 

4. Obecné informace 
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. 

 
2. Úhrady a platby 

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 
 

3. Informace pro majitele psů 
Psy je povoleno vodit v celém areálu pouze na vodítku pod pokutou 500,-Kč.  
Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti ! 

 
4. Ustájení 
        V omezeném počtu přímo v areálu za poplatek 350,-Kč/box/ den včetně slámy a sena.  

             
5. Ubytování, elektrické přípojky 

Elektrické přípojky za poplatek 300,-Kč/ den přímo v areálu. 
Ubytování – penzion Dvůr Stráň, www.dvurstran.cz 

 
6. Ostatní služby 

Lékařská služba – zajištěna 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 

 
5. Schvalovací doložka 

Rozpis zpracovala: Klára Kadeřábková, 6.9.2016   
Rozpis za OV ČJF schválil: Vít Čmolík 7.9.2016      
 
                             

                     Obec Sadov 

                     

     
 

 

 
                   


