
                         

 

                                                                            

 

 

                                    Jezdecké hobby závody v 

Hunčicích 
MD 0190 JK Kontur Hunčice 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
               1) Základní údaje 
 

                 1.1. Pořadatel – JK Kontur Hunčice 

                 1.2. Datum konání – 10.6.2017 

                 1.3. Místo konání - Jezdecký areál Hunčice (Plzeň sever) 

                 1.4. Skokové kolbiště - povrch písčitý geotextilie (65x38) 

                 1.5. Opracoviště – povrch travnatý ( možnost opracování před startem na kolbišti) 

                 1.6. Funkcionáři závodů 

                 - rozhodčí - Ing. Eva Mentlíková 

                 - Ing. Petra Jílková 

                 - dozor na opracovišti – Veronika Houdková 

                 - stavitel   - Jana Hanáková 

 

                2) Technické údaje 
 

                  2.1. Předpisy: Tento rozpis 

2.2 Soutěže: 

Dopoledne začátek 9.00 hod. 
 

Soutěž č. 1  Drezurní úloha  „Z1“ (2016) 

Rozhodování dvěma rozhodčími z jednoho místa 

 

 

                                         

 

                                                  Vložená ukázka děti s vodičem i bez 

 

                 Děti na pony s vodičem vložená ukázka, možnost pro všechny zájemce!!!!!! 

                 Děti s vodičem bariéry, děti s vodičem křížky.Děti drezura s vodičem, bez vodiče! 

 

 



 

 

 

 

               Odpoledne začátek 14.00 hod. 

 
                  Soutěž č.3: 

                  Skoková soutěž   „HANDICAP“ návazné rozeskakování, výška parkuru podle velikosti 

                                                koně a možností jezdce, do 50 cm 

                  Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.4 

 

                 Soutěž č.4: 

                 Skoková soutěž “Handicap“  návazné rozeskakování ,dle schopností jezdců a koní do 

                 70 cm 

                 Rozhodování dle tab. A,čl. 298.2.4 

                                   

 

                  Soutěž č. 5: 

                  Skoková soutěž do 90 cm „Z“ 

                  Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování 

 

 

2.3. Předběžný časový program: prezentace do 8.30 hod,od 9.00 hod soutěže č. 1, 2 

            Prezentace do skokových soutěží do 13.00 hod. Od 14.00 soutěže 3,4,5 

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

           přihlášek. 

         3) Všeobecné údaje 
          3.1. Přihlášky zasílejte pouze písemně nebo e-mailem,nebo prostřednictvím JIS 

          adresa: 

          JK Kontur Hunčice, Ing. Petra Jílková, tel. 603 593 096, mail.      jkhuncice@volny.cz 
          3.2. Uzávěrka přihlášek: 8.6.2017 

          3.3. Peněžitá plnění: startovné je splatné při prezentaci 150,-Kč  za každý start 

          3.4. Prezentace: dle časového programu na věži rozhodčích 

        4) Veterinární předpisy 
         Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. 

        5) Poskytované služby 
         5.1. Lékařská služba – Radim Vališ 

         5.2. Veterinární služba - MVDr. R. Kristl 

         5.3. Občerstvení - zajištěno 

        6) Schválení rozpis  Ov dne:  6.5.2017   Ing. Eva Mentlíková 
 

 

 

                                          
                                        


