
VFU Brno 25. 2. 2017 
Rozpis halových jezdeckých závodů ve spřežení. 

 
CAN* Zimní Jezdecký pohár spřežení 2017 

(3. kolo) 

„Hobby“ Moravský vozatajský pohár 2017 
(4. kolo) 

 
1. Základní ustanovení 
1.1. Základní informace: 

1.1.1. Kategorie závodů: CAN*, CAN - Hobby 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 
1.1.3. Název závodů: Zimní Jezdecký pohár spřežení 2017 – www.jezdeckypohar.cz, 

Moravský vozatajský pohár 2017 
1.1.4. Pořadatel: VFU Brno – MG 0308 
1.1.5. Spolupořadatelský subjekt: Ranč Ladná – MG0248 
1.1.6. Datum závodů: 25. 2. 2017 
1.1.7. Místo konání: Jezdecká hala VFU Brno  
 
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D. – tel.777107226 
Sekretář závodů: Bc, Alena Krhutová – tel. 733541158 
Kontaktní osoba: MVDr. Markéta Sedlinská – tel. 777107226, sedlinskam@vfu.cz 
Hlavní rozhodčí: Josef Trojanec 
Sbor rozhodčích: Blanka Trojancová, Josef Prokeš 
Stavitel tratě: Jaroslav Kosař 
Komisař na opracovišti: Josef Prokeš  
Hlasatel: Aleš Suchánek 
Výpočetní středisko: Jaroslav Kosař 
Lékařská služba: ZZS Brno 
Veterinární služba: KCHK VFU Brno 
Podkovářská služba: Vít Krejčí 

1.3. Technické parametry: 
1.3.1. Kolbiště: hala 60 x 23 m, povrch písek 
1.3.2. Opracoviště: venkovní 60 x 25 m, povrch písek 
1.3.3 Opracování: průběžně před soutěží 
 
2. Přihlášky a časový rozvrh: 
2.1. Uzávěrka přihlášek: 20. 2. 2017 
2.2. Přihlášky: dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF http://prihlasky.cjf.cz 
2.3. Prezentace pro ranní soutěže od 8.00 hodin, ostatní soutěže min. 2 hodiny před začátkem 

jednotlivých soutěží 
2.4. Technická porada: veškeré informace budou dostupné při prezentaci, resp. na vývěsce před 

halou a na webu www.jezdeckypohar.cz 
2.5. Začátek první soutěže 9.30 hodin. Pořadí a předběžný časový rozvrh startů jednotlivých 

soutěží bude upřesněn do 24 hodin po uzávěrce přihlášek. 
2.6. Sekretariát závodů je umístěn v hale v kanceláři v prvním patře. Otevřen bude 90 minut před 

začátkem první soutěže a uzavřen 60 minut po ukončení poslední soutěže. 
2.7. Zápisné se hradí na místě při prezentaci. 
 



3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
3.1. Všechny soutěže jsou vypsány jako soutěže dvoukolové . U soutěží Zimního jezdeckého 

poháru 2017 diskvalifikace v prvním kole neumožňuje start v kole druhém. U soutěží 
Moravského vozatajského poháru (hobby) je umožněn soutěžícím diskvalifikovaným v prvním 
kole start i v kole druhém. 

 
4. Soutěže: 
4.1. CAN* 3 kolo Zimního jezdeckého poháru 2017 
4.1.1. Soutěž č. 1: soutěž jednospřeží 

Celkem 12 překážek, 2 maratonové překážky, 10 branek ohraničených kužely, šířka branek je 
180 cm, rychlost 220m/min. 
Zápisné: 600,- Kč 
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600) 

 
4.1.2. Soutěž č. 2: soutěž dvojspřeží 

Celkem 12 překážek, 2 maratonové překážky, 10 branek ohraničených kužely, šířka branek je 
180 cm, rychlost 220m/min. 
Zápisné: 800,- Kč 
Ceny: 5.000,- Kč pro 1. až 3. místo (2.500 – 1.700 – 800) 

 
4.1.3. Soutěž č. 3: soutěž čtyřspřeží 

Celkem 12 překážek, 2 maratonové překážka, 11 branek ohraničených kužely, šířka branek je 
200 cm, rychlost 220m/min. 
Zápisné: 1000,- Kč 
Ceny: 8.000,- Kč pro 1. až 3. místo (4.000 – 3.000 – 1000) 

 
Pro soutěže zařazené do Zimního jezdeckého poháru 2017 platí: 
Soutěže spřežení jsou dvoukolové, na čas, hodnocení dle pravidel ČJF soutěží spřežení v hale. 
Povinné ochranné jezdecké přilby, maratonový kočár dle čl. 962.5. 
 
4.2. Hobby 4. kolo Moravský vozatajský pohár 
4.2.1. Soutěž č. 4: Amazonky 
4.2.2. Soutěž č. 5: Mladí jezdci (kočí ve věkové kategorii do 16 let, přísedící bez omezení, 

typ spřežení bez omezení) 
4.2.3. Soutěž č. 6: Pony (dvojspřeží) 
4.2.4. Soutěž č. 7: Mladí koně (pro koně 4, 5 a 6 leté, jednospřeží i dvojspřeží) 
4.2.5. Soutěž č. 8: Jednospřeží 
4.2.6. Soutěž č. 9: Dvojspřeží 
4.2.7. Soutěž č. 10: Čtyřspřeží 
4.2.8. Soutěž č. 11: Jezdím pro radost (kategorie vypsaná pro starší závodníky, muže i ženy, nebo 

závodníky, kteří se podobné akce zúčastňují prvním rokem) 
 
Pro všechny soutěže Moravského vozatajského poháru platí: 
Celkem 12 překážek, 1 maratonová překážka, 11 branek ohraničených kužely, šířka branek je 180 cm, 
rychlost 220m/min. 
Zápisné: 400,- Kč 
Floty do 6 místa, věcné ceny: do 3. místa 
Všechny soutěže jsou dvoukolové, jezdí se na loty, na čas, hodnocení dle pravidel ČJF soutěží 
spřežení v hale. Jednotlivé soutěže budou otevřené pouze v případě účasti alespoň 3 
soutěžících ze 2 různých subjektů. 
Povinné ochranné jezdecké přilby, pro děti i chránič páteře, kočár maratonového typu, 
pneumatiky povoleny. 
Hodnocení a bodování podle pravidel Moravského vozatajského poháru (viz příloha 1). 



 
5. Technická ustanovení: 

5.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP 
a tímto rozpisem závodů. 

5.2. Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní 
pro letošní rok, veterinární přejímka probíhá před vyložením koní, během prezentace 
jezdců. 

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

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

 
6. Obecné informace 

6.1. 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 je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich 
rodiče. 

6.2. Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete 
zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti! 

6.3. Ustájení koní – venkovní boxy, poplatek 500,-Kč/kůň/den, omezené množství 
6.4. Ubytování v areálu VFU Brno p. Šívarová tel. 608740073. 
6.5. Lékařská služba uvedena v bodě 1.2. tohoto rozpisu, zdarma 

Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Stravování – zajištěno v areálu VFU proti úhradě 
Parkování vozidel – v areálu VFU pro osobní auta zpoplatněno, parkování vozidel 
s přívěsy a kamionů zdarma 
 

7. Partneři závodů 

 
8. Schvalovací doložka 

 
Rozpis zpracovala:      Rozpis schválil: dne 10.1.2017 
                                                                                            Josef Hrabálek člen OV JMO ČJF                
MVDr. Markéta Sedlinská 


