
 

 Hobby závody 
č. závodů: 170520R1 

Tato sportovní akce je financována za přispění Královéhradeckého kraje 

1.1. Pořadatel: TJ Krakonoš Trutnov 

1.2. Datum konání: 20. května  (sobota) 2017  

1.3. Místo konání : Jezdecký areál TJ Krakonoš ve Svobodě n/Úpou 
1.4. Kolbiště:  travnaté 85x45 m 

1.5. Opracoviště: písek s geotextilií 60 x 40 m 

1.6.  Funkcionáři závodů :  

 ředitel :                        Antonín Poláček 

 rozhodčí:                     Mgr. Svatava Juhaszová, Jaromír Pour 

 autor parkurů:             Alek Pejos 

 správce opracoviště:   Dana Stránská 

 zpracovatel výsledků: Jakub Novotný 

Technické údaje: 
2.1. Předpisy: PJS pro rok 2017 a tento rozpis 

2.2. Soutěže:  

č.1. Drezura Z 1 platná pro rok 2017 
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně. Startovné 200,- Kč. Věcné ceny pro 1.- 5. místo. Soutěž se 

uskuteční pokud se přihlásí minimálně 5 soutěžících. 

č.2. Soutěž ve skoku  50 cm – 60 cm 
Rozhodování podle stupnice A, článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. V případě stejného 

počtu trestných bodů  jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně s licencí i 

bez licence. Startovné 150 Kč. Věcné ceny pro 1.-5. místo v hodnotě 1500,-Kč   

č.3. Soutěž ve skoku  70  – 80 cm 
Rozhodování podle stupnice A, článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. V případě stejného 

počtu trestných bodů jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně s licencí i 

bez licence. Startovné 200 Kč. Věcné ceny pro 1.-5. místo v hodnotě 2000,-Kč 

č.4. Soutěž ve skoku  90 cm -  100 cm                                                                                             

Rozhodování podle stupnice A, článek 238.2.2  Základní parkur rozhodují bod a čas. V případě stejného 

počtu trestných bodů  jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně s licencí i 

bez licence. Startovné 200 Kč. Věcné ceny 1.-5. místo v hodnotě 2000,-Kč 

Č.5. Soutěž přes křížky 

Skoková soutěž se skládá z 6 křížků které může jezdecká dvojice absolvovat s vodičem.  

Startovné 50,- Kč. Soutěž se uskuteční pokud se přihlásí min. 6 dvojic. Tuto soutěž lze přihlásit i tel. 

Předběžný časový rozvrh závodů: Sobota 20.5.2017 

Ukončení prezentace pro drezurní soutěž v 9:30 h, začátek drezurní soutěže v 10.00 hod. Prezentace pro 

skokové soutěže od  12:00 hod. Předpokládaný začátek skokových soutěží v 12:30 hod.   

3.1. Přihlášky:   Dle PJS přes JIS: http://www.jezdectvi.org 

nebo e-mail: pejosova.alex @centrum.cz, tel.605502725                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                       

3.2. Uzávěrka přihlášek:19.5.2017 (sobota)                                                                                                                                                           

3.3. Peněžitá plnění: Startovné dle rozpisu.             

3.4. Prezentace: od 9.00 hod  v restauraci. 

3.5. Pořadatel neodpovídá za poškození a ztráty věcí, za úrazy jezdců a koní. 

3.6. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny pořadatelů při pohybu v areálu. 

3.7. Ceny: Floty dle PJS, věcné ceny na 1-5. místě ve všech soutěžích.  

4.1. Lékařská služba: zajistí pořadatel,                   

4.2. Veterinární služba: zajistí pořadatel, 

4.3. Podkovářská služba: zajistí pořadatel. 

Ostatní ustanovení: výstroj jezdců a koní v souladu s platnými PJS. 

 

 

http://www.jezdectvi.org/


 Ředitel závodů :                                                                                                předseda TJ Krakonoš 


