
 

DĚTI A KONĚ – ČERVNOVÉ HOBBY ZÁVODY 
 

Základní údaje 

1.1. Kategorie závodů: CSN – Hobby 

1.2. Číslo závodů:  170610E2 

1.3. Pořadatel:                 Spolek Stáje U Lucky (ME0197)  

1.4. Datum konání:  17. ČERVNA 2017 

1.5. Místo konání:                 jízdárna Bystřany - Úpořiny 

1.6. Kolbiště:  pískové 

1.7. Opracoviště:  pískové 

 

Funkcionáři závodů 

2.1. ředitel závodů:  Pavlína Veselá 

2.2. hlavní  rozhodčí: Sylvie Boušková E0633 

2.3. stavitel:                 Sylvie Boušková E0633 

2.4. rozhodčí:                         Mgr. Venuše Antoniszynová E0714 

2.5. komisař na opracovišti: Bc. Lucie Kukaňová Veselá  

2.6. stylové rozhodčí :  Mgr. Venuše Antoniszynová, Sylvie Boušková 

2.7. kontaktní osoba: Bc. Lucie Kukaňová Veselá tel. 775576474 

 

Technické údaje: 

3.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tyto propozice a platné veterinární směrnice. Účast pouze   

                               na základě řádně vyplněné a včas poslané přihlášky a zaplacení všech poplatků.  

 

Zahajovací program: 

 

A) Netradiční jízda zručnosti pro děti a začátečníky s vodičem  - medaile a ceny pro všechny účastníky 

B) Netradiční jízda zručnosti pro děti a začátečníky bez vodiče – hodnoceno na čas a trestné body, medaile 

a ceny pro všechny účastníky 

C) Netradiční jízda pro středně pokročilé jezdce – hodnoceno na čas a trestné body – medaile a ceny pro 

všechny účastníky 

D) Jízda na styl pro děti a začátečníky – předvedení v kroku a klusu, hodnotí se sed koně, schopnost vedení 

koně, při vyšším počtu startujících bude tato jízda rozdělena na děti do 9 let a na jezdce od 9-16 let 

 

POČET STARTŮ OMEZEN !!! 
 

 

3.2. Soutěže                

Soutěž č.1          Skoková soutěž 50 cm na limitovaný čas 

                              Rozhodování podle PJS čl. 298.2.1. na limitovaný čas. Ceny věcné do 3. místa + floty. 
 

Soutěž č.2         Skoková soutěž se stupňovanou obtížností do 60 cm 

                              Rozhodování podle PJS čl. 269 bez žolíka- 10 překážek. Ceny věcné do 3. místa + floty. 
 

Soutěž č.3          Skoková soutěž 70 cm NA STYL 
                              Rozhodování podle PJS čl. 298 1.1. – o nejlepší styl Sportovce. Ceny věcné do 3. místa + floty. 

 

Soutěž č.4         Skoková soutěž se stupňovanou obtížností do 80 cm  

                              Rozhodování podle PJS čl. 269 bez žolíka- 10 překážek. Ceny VĚCNÉ do 3. místa + floty. 
 

Soutěž č.5        Skoková soutěž 90 cm s návazným  rozeskakováním  - CENA MARTINA DENKA 
                             Rozhodování podle PJS čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním  na čas. Ceny FINANČNÍ do 3. místa + floty. 

 

Soutěže č. 1-4 nejsou povoleny pro dvojice účastnící se oficiálních závodů VE SHODNÉ OBTÍŽNOSTI 

 

3.3. Předběžný časový program závodů 
Do 8,00 hod ukončení prezentace soutěže č. 1, do 9,00 hod prezentace pro ostatní soutěže  

V 9,00 hodin zahajovací program A, B, C, D a následně soutěž č. 1,2, 3,4,5 
 

Všeobecné údaje:  

4.1.   Jmenovité přihlášky do soutěží č. 1-5 pouze na : https://www.jezdectvi.org, přihlášky do zahajovacího programu 

na email :  SpolekStajeULucky@gmail.com 

Přihláška musí obsahovat: jméno jezdce, jméno koně, číslo soutěže.                                                                       

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících a zrušení soutěže z důvodu malého počtu soutěžících. 

 

Upozorňujeme na povinnost jezdecké ústroje dle PJS – čapsy nebo vysoké jezdecké boty, ochranná 

tříbodová přilba, bezpečnostní vesta!  

https://www.jezdectvi.org/
mailto:SpolekStajeULucky@gmail.com


 
4.2.    Uzávěrka jmenovitých přihlášek do 14.6.2017 do 18,00, pozdější přihlášky nebudou přijaty, nebo budou 

penalizovány 50 procentní sankcí ze startovného. 
4.3.    Technická porada se nekoná. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka. 

Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody a škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně 

vybavení.  

4.4.    Peněžité plnění:  150,- Kč za každou přihlášenou dvojici      
 

Veterinární předpisy:  

5.1. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární osvědčení pro přesun koní, opatřené všemi 

předepsanými náležitostmi platnými na rok 2017. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele.   

5.2. Veterinární přejímka koní se nekoná.     

       

Poskytované služby                                                                                                                       

6.1. Lékařskou službu zajišťuje Kebert Jáchym 

6.2. Veterinární službu zajišťuje MVDr. Juraj Vrabec         
                                                                                                                        

Kontaktní osoba:  Bc. Lucie Kukaňová Veselá - 775 576 474 

 

Zpracovala:   Bc. Lucie Kukaňová Veselá   9.5.2017 

Schválila za SčOV ČJF: Vávrová Jaroslava    13.5.2017       

        


