
Jezdecké závody  
 a mistrovství pony Královehradecké oblasti    

8. 7. 2017 

ROZPIS JEZDECKÝCH   SKOKOVÝCH   ZÁVODŮ: č.070708/R1 
 

Základní údaje   

Pořadatel:            Jezdecký klub J+M MR0018 

Datum konání :   8. 7. 2017 

Místo konání:     Čánka u Opočna 

Kolbiště:             Písčito travnaté 

Opracoviště:       travnaté 

    

Funkcionáři závodů :   

Ředitel závodů               Ing. Ladislav Šimerda 

Sekretář závodů            Motyčková Svatava 

Hlavní rozhodčí Václav Bohdaský  F906 

Rozhodčí Zdeněk Jílek, F901  Alek Pejos, F281 Marcela Betlachová F 0149 

Zpracování výsledků Výpočetní středisko 

Stavitel parkurů Jaromír Pour F0401 

Dozor na opracovišti  určí hl. rozhodčí ze sboru rozhodčích 

Hlasatel p. Jílek 

Zdravotní služba MUDr. Martin Stejskal 

Veterinární služba MVDr. Richard Minařík 

  

SOUTĚŽE : 

Sobota 8. 7. 2017   

Č. 1. 

Skoková soutěž hobby 

„Dvoufázové skákání 80/90 cm“ 

Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení Jezdci i koně nemusí mít 

licenci, ale jezdci musí být členy ČJF Rozhodování dle PJS čl. 274.5.3 

Startovné 200,- Kč Floty dle PJS 

Ceny: na prvních třech místech poháry, 1.- 5. místo peněžité ceny 25% z vybraného 

startovného + 500,- Kč od sponzora soutěže  

Č. 2. 

Skoková soutěž hobby 

„Dvoufázové skákání 90/100 cm“ 

Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení Jezdci i koně nemusí mít 

licenci, ale jezdci musí být členy ČJF Rozhodování dle PJS čl. 274.5.3 

Startovné 200,- Kč Floty dle PJS 

Ceny: na prvních třech místech poháry, 1.- 5. místo peněžité ceny 25% z vybraného 

startovného + 500,- Kč od sponzora soutěže  

 

 

Č. 3. 

Skoková soutěž 50/60cm – Mistrovství královehradeckého kraje pony 

Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a pony s licencí i  bez licence 

Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.2. – v případě rovnosti bodů na prvním místě jedno 

rozeskakování na čas 



-vyhodnocení mistrovství královehradecké oblasti (pro členy královehradecké čjf) 

Ceny: 1. – 3. místo medaile, 1. 5. místo floty 

Startovné:  

Č. 4. 

Skoková soutěž „Z“O cenu města Opočno    
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 

Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – následné rozeskakování  

Startovné: 250,- Kč. 

Ceny: na prvních třech místech poháry, 1.- 5. místo peněžité v celkové hodnotě 4000,- Kč 

(1.- 1200,- Kč, 2.-1000,- Kč, 3.-800,- Kč, 4.-600,- Kč, 5.-400,- Kč    

 

Č. 5. 

Skoková soutěž „ZL“ O pohár hraběnky Kristíny Colloredo- Mansfeld  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 

Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.2. – v případě rovnosti bodů na prvním místě jedno 

rozeskakování na čas 

Startovné: 250,- Kč 

Ceny: na prvních třech místech poháry, 1.- 5. místo peněžité v celkové hodnotě 5500,- Kč 

(1.- 1800,- Kč, 2.-1500,- Kč, 3.-1000,- Kč, 4.-700,- Kč, 5.-500,- Kč    

č. 5. 

Skoková soutěž „L*“ O pohár p. Tacla firma „ průmyslové chlazení Letohrad“ 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 

Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.2. – v případě rovnosti bodů na prvním místě jedno 

rozeskakování na čas 

Startovné: 300,- Kč 

Ceny: na prvních třech místech poháry, 1.- 5. místo peněžité v celkové hodnotě 10000,- Kč 

(1.- 3000,- Kč, 2.-2500,- Kč, 3.-2000,- Kč, 4.-1500,- Kč, 5.-1000,- Kč    

  

Předběžný časový harmonogram závodů 
Sobota 14. 6. 2014      9:00 hod. ukončení prezentace – prosíme o dodržení tohoto času 

                                           10:00 hod. začátek soutěže č. 1, následují soutěže č. 2, 3, 4 a 5 

  

Prezentace možná na telefonu:  

      pouze v pátek od   17.00 - do   23.00   hod. tel.: 731188701 

  

Případné změny budou oznámeny e-mailem, případně při prezentaci. 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích. 

  

Všeobecné údaje : 
Přihlášky a časový rozvrh 

Uzávěrka čtvrtek 6. 7. 2017 ve 23 .00 h. 

Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: 

http://jezdectví. org 

Prezentace Pro 1., 2. a 3. Soutěž do 8,30 h., ostatní do 12,00 h. –prezentace do všech soutěží 

je možná po telefonu na čísle 731188701 

 

Start soutěží  

Začátek soutěže č. 1 je v 9,30 h od., 2,3  následně. Začátek soutěže č.4 ve 13.00 hod. 

   

http://jezdectví/


Veterinární předpisy 

Veterinární předpisy 

Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které 

musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2017. 

Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně 

vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 

Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 

 

  

Poskytované služby 
Veterinární služba za úhradu vykonaných úkonů. 

  

  

  

Ostatní ustanovení 
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů 

nebo jejich koně při konání akce. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Veškeré 

náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky. 

  

  

Za pořadatele: Motyčková Svatava                           Rozpis schválil:  dne 29,5,2017 OV ČJF 

                                                                                                                  Hrdličková 

                                                                                             
  

 


