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JEZDECKÝ KLUB MERKO  (MH 0312) 
Rozpis jezdeckých závodů ČJF 

24.6.2017 – 25.6.2017 
Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org 

1. Základní ustanovení 

1.1. Základní informace 

1.1.1. Kategorie závodů: CHN / CSN –Hobby / CSN-C / CDN-Hobby / CDN -C 

1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170624H1 

1.1.3. Název závodů: Jezdecké závody vodníka Slámy 

1.1.4. Pořadatel: JEZDECKÝ KLUB MERKO, MH 0312 

1.1.5. Spolupořádající subjekt: MLÝN VODNÍKA SLÁMY 

1.1.6. Datum závodů: 24.-25.6. 2017 

1.1.7. Místo konání: Mlýn vodníka Slámy, 747 92 Háj ve Sl.-Lhota, K Mlýnu 1  
1.1.8. Omezující kritéria:  

 

1.2. Funkcionáři závodů 

Ředitel závodů: Bc.Martina Rupcová  602 729 353 rupcova@merko.cz 

Sekretář závodů: Mgr.Karla Rupcová 737 565 909 

Kontaktní osoba: Bc.Martina Rupcová  602 729 353 rupcova@merko.cz 

Hlavní rozhodčí: MVDr.Josef Živníček H 029 skoky 

Ing.Milan Vítek H 0028 drezury 
 

Sbor rozhodčích: Ing.Ludmila Vítková H 0090 

Mgr. Dagmar Quisková H 0075 

Miroslav Nákelný H 0067 

Darja Hrůzková H 0046 

Stylový rozhodčí (komisař): Miroslav Nákelný H 0067 
 

Technický delegát:  

 



Stavitel tratí / parkurů: Vítězslav Hrůzek H 0290 

Asistent stavitele:  

Komisař na opracovišti: určí hlavní rozhodčí 
Hlasatel: Magdalena Benetková 

Zpracovatel výsledků: Ing.Libuše Kozáková 604 230 165 
libuse.kozakova@seznam.cz 

Lékařská služba: Michal Kurek 728 003 805 

Veterinární služba: MVDr.Jan Holeček 605 976 688 
Podkovářská služba:  

1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště: 35 x 70 m písčité – oprava povrchu 

100x100 m travnaté pro honební skákání 
1.3.2. Opracoviště: 40x50m tráva, 25m kruhová jízd.písek   
1.3.3. Opracování: Skoky i drezury možnost opracování v kolbišti a obdélníku  

– určí hlavní rozhodčí. 
 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka        čtvrtek 22.6. 2017 23hod. 
2.2. Přihlášky 

Dle VP N7, odst. 4 je možné se na závody hlásit pouze přes JIS s výjimkou cizinců startujících na 
jejich národní licenci. 

(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody) 

2.3. Prezentace     

      Prezentace telefonicky v den konání závodů na 602 729 353 – volat pouze při změně      
nebo odhlášení !!!            
2.4. Technická porada  

Technická porada se nekoná. Veškeré informace budou dostupné v kanceláři závodů 
nebo na tel.kontaktní osoby. Kancelář závodů je umístěna na věži rozhodčích každý den 
od 8hod. 
 

2.5. Start soutěží (zkoušek)   

Sobota i neděle vždy od 9hod. návazně po sobě. 

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.  
 

2.6. Sekretariát závodů 

Kancelář závodů je umístěna na věži rozhodčích každý den od 8hod. do skončení soutěží. 
 



 

2.7. Další důležité informace 

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy počtu startujících v jednotlivých soutěžích. 

Pro přihlášené subjekty (jezdce) platí povinnost ověřit si, zda se v případě nepříznivého 
počasí závody vůbec konají !!! 

 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží 

Nejsou vícekolové soutěže. 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

SOBOTA 24.6. od 9hod. 
 
HOBBY SOUTĚŽE – přístupné pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci ani koně 
nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF. 
 
1. Parkur do 70cm, hodnocení čl. 298.2.1 – limitovaný čas, otevřená soutěž, startovné 
200,-Kč. Věcné ceny pro první 3 umístěné v celkové hodnotě 800,- Kč, floty dle PJS. 
 
2.Dvoufázové skákání 80/80cm 1.fáze 8 překážek bez kombinace. 2.fáze 4 překážky bez 
kombinace. Hodnocení PJS čl.274.5.3., otevřená soutěž, startovné 200,-Kč. Věcné ceny 
pro první 3 umístěné v celkové hodnotě 800,- Kč, floty dle PJS. 

3. Honební skákání dle čl. 263  

      Honební parkur do 70-ti cm – pro všechny koně a jezdce.  
       12 překážek – kombinované skoky cross, parkur 
       Hodnocení podle čl. 239 tabulka C 
       Startovné 300,-Kč 

 První 3 umístění obdrží věcné ceny v celkové hodnotě 1200,- Kč, floty dle pravidel ČJF. 

 

CSN SOUTĚŽE  

4. Parkur stupně “ZZ“ do 80cm, hodnocení čl. 298.1.1. – Soutěž o nejlepší styl 
sportovce, otevřená soutěž, startovné 250,-Kč. Věcné ceny pro první 3 umístěné  

v celkové hodnotě 1000,- Kč, floty dle PJS. 
5. Parkur stupně “ZM” do 90cm, hodnocení čl. 298.2.1. – limitovaný čas, otevřená 
soutěž, startovné 250,-Kč. Finanční ceny pro první 3 umístěné v celkové hodnotě 1 000,- 
Kč (450,- 300,- 250,-), floty dle PJS. 
6. Parkur stupně “Z” do 100cm, hodnocení čl. 298.2.1. – limitovaný čas, otevřená soutěž, 
startovné 250,-Kč. Finanční ceny pro první 3 umístěné v celkové hodnotě 1 000,- Kč  
(450,- 300,- 250,-), floty dle PJS. 
7. Parkur stupně “ZL” hodnocení dle čl.238.2.2. jedno rozeskakování na čas, otevřená 
soutěž, startovné 250,-Kč. Finanční ceny pro první 3 umístěné  
v celkové hodnotě 1 200,- Kč (500,- 400,- 300,-), floty dle PJS. 
 
 



 
 
8. Honební skákání dle čl. 263 

          Honební parkur stupně „ZZ“ do 80cm - pro všechny koně a jezdce.  
          12 překážek – kombinované skoky cross, parkur 
          Hodnocení podle čl.239 tabulka C 
          Startovné 300,-Kč 
          První 3 umístění obdrží finanční ceny v celkové hodnotě 1500,- Kč (600,- 500,- 400,-), 

          floty dle pravidel ČJF.     

 
NEDĚLE 14.5. od 9 hod. 
 
HOBBY SOUTĚŽE - přístupné pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci ani koně 
nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF. 
1. Hobby drezura – drezurní úloha „Z“ - Z1/2016, otevřená soutěž, úloha se čte, 
obdélník 20x40m, rozhodování dle PJS N34 - 2 rozhodčí z jednoho místa,  startovné  
300,-Kč. Věcné ceny pro první 3 umístěné v celkové hodnotě 1 200,- Kč, floty dle PJS. 
2. Hobby drezura – drezurní úloha „Z“ - Z2/2016, otevřená soutěž, úloha se čte, 
obdélník 20x40m, rozhodování dle PJS N34 - 2 rozhodčí z jednoho místa,  startovné  
300,-Kč. Věcné ceny pro první 3 umístěné v celkové hodnotě 1 200,- Kč, floty dle PJS. 
3. Hobby drezura - drezurní úloha „Z“ - DU-A/2016, otevřená soutěž, úloha se čte, 
obdélník 20x60m, rozhodování dle PJS N34- 2 rozhodčí z jednoho místa, startovné  
300,-Kč. Věcné ceny pro první 3 umístěné v celkové hodnotě 1 200,-Kč , floty dle PJS.  
 
CDN SOUTĚŽE  
 
4. Drezurní úloha „Z“ - DU-B/2016, otevřená soutěž, úloha se čte, obdélník 20x60m, 
rozhodování dle PJS N34-2 rozhodčí z jednoho místa, startovné 350,-Kč.  
Finanční ceny pro první 3 umístěné v celkové hodnotě 1 500,-Kč  (600,- 500,- 400,-), 
floty dle PJS.  
5. Drezurní úloha „L“ – L0/2016 , otevřená soutěž, úloha se čte, obdélník 20x60m, 
rozhodování dle PJS N40- 3 rozhodčí, startovné 350,-Kč.  
Finanční ceny pro první 3 umístěné v celkové hodnotě 1 500,-Kč  (600,- 500,- 400,-), 
floty dle PJS.  
6. Drezurní úloha „L“ - DD/2017, otevřená soutěž, úloha se čte, obdélník 20x60m, 
rozhodování dle PJS N40-3 rozhodčí, startovné 350,-Kč.  
Finanční ceny pro první 3 umístěné v celkové hodnotě 1 500,-Kč (600,- 500,- 400,-),  
floty dle PJS.  

 

5. Technická ustanovení 

5.1. Předpisy  

5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (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. 

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. 

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace 

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 (Sportovce i koně) účastnit se příslušné soutěže 
(tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti 
let jejich zákonný zástupce.  

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! 

Ustájení 

Ustájení pořadatel nezajišťuje. 

6.3. Ubytování, elektrické přípojky 

Ubytování pořadatel nezajišťuje. 

6.4. Ostatní služby 

Lékařská služba   uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 

Veterinární služba  zajištěna proti úhradě 

Podkovářská služba  pořadatel nezajišťuje 

Občerstvení   zajištěno v areálu závodiště po celý den 

Parkování vozidel  v areálu na vyhraněném místě 

7. Partneři závodů   MERKO MLÝN s.r.o. 

8. Schvalovací doložka 

Rozpis zpracoval:      Rozpis byl schválen 25.5.2017 (46/2017) 

23.5.2017 Bc.Martina Rupcová 
 


