
 Stáj Dvůr Židovice (ME0061) 

                                 Rozpis jezdeckých závodů ČJF 
3. - 4. 6. 2017 

SEVEROČESKÉ OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ  
dětí, juniorů, mladých jezdců, seniorů a družstev 

 
 

 

 

 Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN – A, Hobby 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170603E1 
1.1.3. Název závodů: Skokové závody Židovice 
1.1.4. Pořadatel: Stáj Dvůr Židovice ME0061 
1.1.5. Datum závodů: 3.– 4.6.2017 
1.1.6. Místo konání: Židovice u Libčevse 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:                 80x60 m, pískové 
1.3.2. Opracoviště:  20x60 m, stan, pískové 
1.3.3. Opracování:  30x50 m, venkovní jízdárna, písková 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka   1.6.2017 
 

2.2. Přihlášky 
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://www.jezdectvi.org 

 
2.3. Prezentace 

Pátek 2.6.2017 do 19 hod na tel. 775102830, mail vladkaq@seznam.cz, stajzidovice@seznam.cz, 
Sobota 3.6. 2016 od 7,00 hod. na věži rozhodčích 

 
2.4. Technická porada  se nekoná, veškeré potřebné informace budou dostupné při prezentaci 

 
2.5. Start soutěží   

Sobota 3.6.2017   7,00 hod. ukončení prezentace pro soutěž č. 1 
                                8,00 hod. opracování na kolbišti pro soutěž č.1, následně č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Ředitel závodů: Jana Studničková 
Sekretář závodů: Vladimíra Pospíšilová, tel. 775102830 
Kontaktní osoba: Vladimíra Pospíšilová, tel. 775102830, mail vladkaq@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Jaroslava Vávrová E0125 
Sbor rozhodčích: Pavlína Bieliková E0817, Mgr. Venuše Antoniszynová E0714,  

Mgr. Milena Zikmundová E0121 
Stylová rozhodčí: Venuše Antoniszynová E0714 
Stavitel parkurů: Sobota 3.6. Ing. Jandourek Ludvík B0237 
 Neděle 4.6.  Ondřej Pospíšil E0549 
Komisař na opracovišti: určí hlavní rozhodčí 
Hlasatel: Milena Zikmundová 
Zpracovatel výsledků: Petra Hlavatá 
Lékařská služba: Barbora Nováková 
Veterinární dozor: MVDr. Josef Tajmr, tel. 724037046 
Podkovář: Pořadatel nezajišťuje 

http://www.jezdectvi.org/
mailto:vladkaq@seznam.cz
mailto:stajzidovice@seznam.cz
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Neděle 4.6.2017   8,00 hod. ukončení prezentace  
                                 8,30 hod. Jízda zručnosti, následně soutěž č. 8, 9, cca ve 12 hod. soutěž č. 10, 11, 12  
                                  

2.6. Sekretariát závodů 
na věži rozhodčích sobota 3.6.2017 od 7, 10 hod., neděle 4.6.2017 od 7,10 hod. 
 

3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
   

                     Sobota 3.6.2017 
                                                                       

              Soutěž č. 1 – Soutěž ve skoku stupně ZM       
                                      přístupná pro kategorii jezdců a koní, s výjimkou dvojic, které startovaly          
                                      v soutěžích stupně ZL a vyšších.  
                           Rozhodování podle čl. 298.2.1. PJS  na limitovaný čas. 
                                       
               Soutěž č. 2 – Soutěž ve skoku stupně Z 

                 přístupná pro všechny koně a jezdce s výjimkou dvojic, které startovaly  
                 v soutěžích L** a vyšších. 
                 Rozhodování podle čl. 298.2.1. PJS na limitovaný čas.  
                 Soutěž je zároveň Oblastním mistrovstvím dětí a družstev. 

                         
               Soutěž č. 3 – Soutěž ve skoku stupně ZL 
                                    Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce.  
                                    Rozhodování dle  PJS čl. 238.2.1 na čas. 
               Soutěž je zároveň Oblastním mistrovstvím juniorů a družstev. 
   
               Soutěž č. 4 – Soutěž ve skoku stupně L** 
                                    Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce.  
                                   Rozhodování dle  PJS čl. 238.2.1 na čas. 
               Soutěž je zároveň Oblastním mistrovstvím mladých jezdců a družstev.            

                                            
                      Soutěž č. 5 – Soutěž ve skoku stupně S**  
                                          Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce. 
                                          Rozhodování dle  PJS čl. 298.2.4 s návazným rozeskakováním.       
                      Soutěž je zároveň Oblastním mistrovstvím seniorů (mužů a žen).     
       

                      Soutěž č. 6 – Soutěž ve skoku stupně ST* 
                                        Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce.  
                                        Rozhodování dle  PJS čl. 238.2.1 na čas. 
                                       

                        Soutěž č. 7 – Soutěž ve skoku stupně T* 
                                        Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce.  
                                        Rozhodování dle  PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním na čas. 

                                

                                              ssoouuttěěžž  čč..  22  ––  ZZ              SSeevveerrooččeesskkéé  oobbllaassttnníí  mmiissttrroovvssttvvíí  dděěttíí  vvee  sskkáákkáánníí  

                                              ssoouuttěěžž  čč..  33  ––  ZZLL          SSeevveerrooččeesskkéé  oobbllaassttnníí  mmiissttrroovvssttvvíí  jjuunniioorrůů  vvee  sskkáákkáánníí  

                                              ssoouuttěěžž  čč..  44  ––  LL****      SSeevveerrooččeesskkéé  oobbllaassttnníí  mmiissttrroovvssttvvíí  mmllaaddýýcchh  jjeezzddccůů  vvee  sskkáákkáánníí  

                                              ssoouuttěěžž  čč..  55  ––  SS****      SSeevveerrooččeesskkéé  oobbllaassttnníí  mmiissttrroovvssttvvíí  sseenniioorrůů  vvee  sskkáákkáánníí  
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SSeevveerrooččeesskkéé  oobbllaassttnníí  mmiissttrroovvssttvvíí  ddrruužžsstteevv  vvee  sskkáákkáánníí  

                                              11..  ččlleenn  ddrruužžssttvvaa  ssoouuttěěžž  čč..  22  ––  ZZ  

                                              22..  ččlleenn  ddrruužžssttvvaa  ssoouuttěěžž  čč..  33  ––  ZZLL    

                                              33..  ččlleenn  ddrruužžssttvvaa  ssoouuttěěžž  čč..  44  ––  LL****      

                                              VVííttěězzíí  ddrruužžssttvvoo  ss  nneejjnniižžššíímm  ssoouuččtteemm  uummííssttěěnníí..  PPřřii  rroovvnnoossttii  ssoouuččttuu  rroozzhhoodduujjee    

                                              lleeppššíí  uummííssttěěnníí  33..  ččlleennaa  ddrruužžssttvvaa  ((vv  ssoouuttěěžžii  čč..  44))..  NNeeddookkoonnččeenníí  ssoouuttěěžžee    

                                              jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ččlleennůů  ddrruužžssttvvaa  vvyylluuččuujjee  cceelléé  ddrruužžssttvvoo..  JJeezzddeecc  ii  kkůůňň  mmůůžžee  ssttaarrttoovvaatt    

                                              ppoouuzzee  zzaa  jjeeddnnoo  ddrruužžssttvvoo..  

                                              RRoozzhhooddoovváánníí  ppooddllee  ssttuuppnniiccee  AA,,  NNáárrooddnníí  vvíícceekkoolloovvéé  ssoouuttěěžžee  ((ččll..  227733))..    

                                              DDoo  ppoozznnáámmkkyy  kk  ppřřiihhllaaššoovvaannéé  ssoouuttěěžžii  nnaappiiššttee  úúččaasstt  mmiissttrroovvssttvvíí  SSččOO!!!!!!!!!!!!!!  
Pro účastníky mistrovství  SčO medaile na prvních třech místech.  
Podmínkou účasti SčOM je registrace jezdce za Severočeskou oblast ČJF. 
 

Neděle 4.6.2017 
 

Hobby: 
Jízda zručnosti pro nejmenší děti s vodičem i bez vodiče 
 

Soutěž č. 8 – Hobby soutěž se stupňovanou obtížností do 60 cm 
Rozhodování podle PJS čl. 269 bez žolíka – 8 překážek  
 

Soutěž č. 9 – Hobby soutěž se stupňovanou obtížností do 70 cm 
Rozhodování podle PJS čl. 269 bez žolíka – 8 překážek 
 

Národní závody pro licentované jezdce i koně: předpokládaný start ve 12 hodin! 
 

              Soutěž č. 10 - Soutěž ve skoku stupně ZZ       
                                       přístupná pro kategorii jezdců a koní, s výjimkou dvojic, které startovaly          
                                       v soutěžích stupně ZL a vyšších.  

              Rozhodování podle čl. 298.2.1. PJS  na limitovaný čas 
 

               Soutěž č. 11 - Soutěž ve skoku stupně Z 
   Rozhodování podle čl. 298.1.1. PJS o nejlepší styl Sportovce 

Soutěž přístupná pro a/ děti do 14ti let  b/  juniory 14 – 18 let.  
                                              Stylová rozhodčí:  Mgr. Venuše Antoniszynová 
                                              Ceny věcné do 3. místa  
                            Soutěž je zároveň kvalifikačním kolem Severočeského stylšampionátu 2017. 
 
                      Soutěž č. 12 - Soutěž ve skoku stupně Z 
                   Rozhodování podle čl. 298.2.1. PJS na limitovaný čas   
                                              Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce. 

   

             Soutěž č. 13 – Soutěž ve skoku stupně ZL 
                                      Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce.  
                                   Rozhodování dle  PJS čl. 238.2.1 na čas 
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4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny    
   Startovné:  soutěž č.  1 – 300 Kč          ceny finanční 1 600 Kč  (400 – 300 – 300 - 300 - 300) 
                        soutěž č.  2 – 300 Kč          ceny finanční 2 000 Kč  (500 – 450 – 400 – 350 - 300) 
                        soutěž č.  3 – 350 Kč          ceny finanční 3 400 Kč (700 – 500 – 400 – 400 – 400)              
                        soutěž č.  4 – 400 Kč          ceny finanční 4 000 Kč  (700 – 600 – 500 – 400 - 400)  
                        soutěž č.  5 – 500 Kč          ceny finanční 5 000 Kč  ( 1 400 – 1 200 – 1 000 - 800 – 600) 

                               soutěž č.  6 – 650 Kč          ceny finanční 6 000 Kč  (2 000 – 1 500 – 1 000 – 800 – 700) 
                               soutěž č.  7 – 750 Kč          ceny finanční 14 000 Kč (4 000 -  3 500 – 3 000 – 2 000 – 1 500) 

  Jízda zručnosti – 150 Kč     ceny věcné 
    soutěž č.  8 – 200 Kč           ceny věcné do 3. místa 
                        soutěž č.  9 – 200 Kč           ceny věcné do 3. místa 
                        soutěž č. 10 – 300 Kč          ceny finanční 1 600 Kč (400-300-300-300-300) 
                        soutěž č. 11 – 300 Kč          ceny věcné do 3. místa 
                        soutěž č. 12 – 300 Kč          ceny finanční 2 000 Kč (500-450-400-350-300) 
                        soutěž č. 13 – 350 Kč          ceny finanční 3 400 Kč (700-500-400-400-400) 

 
5. Technická ustanovení 

5.1. Předpisy  
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 

Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126. 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128.                   
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
5.2. Veterinární předpisy 

5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí 
obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok 2017. 

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

5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
 

6. Obecné informace 
6.1. 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 
VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací 
složka / přihlašovatel. 

 
6.2. 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 ! 

 
6.3. Ustájení 

Ustájení pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky do 01.06.2017, cena ustájení 400 Kč za 
každý započatý den. Krmivo pořadatel zajišťuje za příplatek 50 Kč. Objednávka boxů do 30.5.2017 
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6.4. Ubytování, elektrické přípojky 

Ubytování pořadatel zajišťuje v omezeném počtu. 
 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – nezajištěna 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel – na louce před kolbištěm 

 
7. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval:   Ing. Vladimíra Pospíšilová 
 
Rozpis za OV ČJF schválil: Jaroslava Vávrová, dne 15.5.2017 

 
 

 


