
 

Jezdecký klub Mikulov MG0170 

Rozpis vozatajských halových hobby závodů 

Mikulovský vozatajský halový pohár 

2. kolo 

Moravský vozatajský pohár 2017 

1.kolo 

 

1 Základní údaje: 

1.1 Pořadatel: Jezdecký klub Mikulov MG0170 

1.2 Datum konání: 14. 1. 2017 

1.3 Místo konání: Jezdecký klub Mikulov, Cihelna 1, Mikulov 692 01 

1.4 Kolbiště: krytá hala, 25 x 50 m; křemičitý písek s geotextilií 

1.5 O pracoviště: Písčité s geotextilií, 90 x 50 m (při nepříznivém počasí opracování v 

hale) 

2 Funkcionáři závodů: 

2.1 Ředitel: Juráňová Ludmila  mob.739 048 258 

2.2 Hlavní rozhodčí: Josef Trojanec 

2.3 Rozhodčí: Tereza Bilská 

2.4 Komisař na opracovišti: Josef Prokeš 

2.5 Výpočetní technika: Veronika Dědičová 

2.6 Hlasatel  

3 Technické údaje: 

3.1 Předpisy:  

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“), Všeobecná pravidla (dále jen „VP“), Veterinární  

Jezdí se dle platných pravidel ČJF 



 

Mikulovský halový pohár  +  Moravský halový pohár 

Soutěžící, který se rozhodne startovat i Moravském halovém poháru v téže soutěží budou se mu  do 

hodnocení  započítávat časy respektive body z poháru mikulovského týká se to soutěží 3.2.1.   – 3.2.6. 

Připlácí si startovné 200Kč 

 

Soutěže: 

3.1.1 Soutěž dvojspřeží pro pony 

Startovné: 300 Kč  

 

3.1.2 Soutěž pro děti a juniory do 16 let. 

Startovné: 300 Kč 

 

3.1.3 Soutěž Amazonek v jednospřeží (kočí i přísedící žena) 

Startovné: 300 Kč 

 

3.1.4 Soutěž jednospřeží 

Startovné: 300 Kč 

 

3.1.5 Soutěž dvojspřeží 

Startovné: 300 Kč 

 

3.1.6 Soutěž čtyřspřeží 

Startovné: 300 K 

 

 

Moravský halový pohár 

3.1.7 Mladí jezdci (kočí ve věkové kategorií do  16.let, přísedící bez omezení, typ spřežení bez 

omezení 

Startovné: 400 Kč 

 

3.2.8   Mladí koně (pro koně4,5a 6leté,jednospřežii dvojspřeží 

Startovné: 400Kč 



3.2.9 Jezdím pro radost (kategorie vypsaná pro starší závodníky, muže i ženy, nebo 

závodníky, kteří se podobné akce zúčastňují prvním rokem. 

Startovné: 400Kč 

 

3.2.10  Volná disciplína – tandem  

Startovné 400Kč 

 

• soutěže pro nelicencované koně a jezdce 

• kůň může startovat maximálně ve dvou soutěžích 

• 2 kolová soutěž – časy obou kol se sčítají 

• dráha bude obsahovat 1 – 2 kombinované maratonské překážky (průjezdy A – E) + 

10 – 12 průjezdových překážek šířky 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 16 let bezpečnostní vesty 

• soutěž se bude konat jen v případě, že se jí budou účastnit alespoň 3spřežení ze dvou 

různých subjektů 

 

3.2 Ceny a peněžitá plnění: 

Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle pravidel PJS. 

 

3.3 Předběžný časový program: 

Začátek soutěží od 10:30 

Ostatní soutěže následují. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu a časového rozvrhu v závislosti na došlých 

přihláškách. 

4 Všeobecné údaje: 

4.1 Přihlášky: 

Přihlášky zasílejte na e-mail: zavody@konemikulov.cz  

Uzávěrka přihlášek: 12. 1. 2017 do 24:00 

4.2 Prezentace: do 10.oo hod na mob. 603973049 

 



4.3 Námitky a stížnosti: 

V souladu s PJS, VP 

5 Veterinární předpisy:  

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní platné a řádně vyplněné zdravotní 

průkazy koní, obsahující všechny náležitosti pro přepravu koní pro rok 2017. 

6 Poskytované služby: 

6.1 Služby: 

Zdravotnickou službu zabezpečuje: MUDr. Dagmar Horová 

Veterinární službu zabezpečuje:  Veterinární klinika Krabička.  

Podkovářskou službu pořadatel nezabezpečuje. 

6.2 Stravování: 

Během závodů možnost občerstvení v restauraci v jezdeckém areálu. 

6.3 Ubytování: 

Ubytování v areálu – penzion Na Koni, lůžko a noc 300 Kč,  

 telefonicky na čísle +420  739 048 258  Juráňová Ludmila 

6.4 Ustájení: 

Ustájení zabezpečí pořadatel po potvrzené rezervaci e-mailem na zavody@konemikulov.cz 

případně telefonicky na čísle +420 603 973 049. Ceny za ustájení včetně objemného krmiva a 

steliva: Poplatek za započatý den 300 Kč/kůň, za víkend (pátek, sobota, neděle) 500 Kč/kůň. 

Objemné krmivo a stelivo pořadatel zajišťuje pouze pro ustájené koně. 

6.5 Parkování 

Přepravní kamiony budou parkovat přímo v areálu. 

7 Ostatní ustanovení 

7.1 Technická porada: 

Technická porada se nekoná. 

7.2 Náklady: 

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 

7.3 Záruky 

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by 

postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení. 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.  

 Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví 

a život jezdců v kolbišti a opracovišti!  

 

7.4 Aktuální a detailní informace na 

 www.konemikulov.cz.

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Juráňová Ludmila              Schválil:  Josef Hrabálek 

                                                                                                    člen OV JMO ČJF  

Datum: 9.1.2017           Datum: 9.1.2017  

                                                                                                                                         

 


