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      Přihláška na závody: JIS 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN-C 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170917D1 
1.1.3. Název závodů: Svržno Tour 2017  
1.1.4. Pořadatel: JK KxK ACHK Svržno MD 043 
   
1.1.5. Datum závodů: 17.9.2017 neděle 
1.1.6. Místo konání: Areál chovu koní Svržno, Svržno 20,34525 Hostouň 
1.1.7. Omezující kritéria: Splnění Veter. Podmínek  

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 
Ředitel závodů: Tereza Břenková 
Sekretář závodů: Jitka Havlová 
Kontaktní osoba: Michaela Kodadová 777231549 
Hlavní rozhodčí: Michaela Kodadová 
Sbor rozhodčích: Iva Rédlová, Miroslav Koza 
Stylový rozhodčí:  
Technický delegát:  
Stavitel tratí / parkurů: Jaroslav Kůst 
Asistent stavitele:  
Komisař na opracovišti: Člen sboru rozhodčí 
Hlasatel: Tereza Břenková 
Zpracovatel výsledků: Radek Smolík 
Lékařská služba: Lenka Foistová  
Veterinární dozor: MVdr. Karel Šlajs 
Podkovář: Richard Kolísek 

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:  písčité 50x80m – drezúry v jezdecké hale 20x40m 
1.3.2. Opracoviště:  venkovní písčité 20x 40m a hala 22x45m 
  

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka: do 12.09.2017 do 20 hod. 
 
 
2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes  přihláškový systém ČJF - JIS 
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2.3. Prezentace min. hod před startem 

 
2.4. Technická porada se nekoná 

 
2.5. Start soutěží (zkoušek)  -drezúry od 8.30 hod.  Skokové Závody od 12. hod 

 
2.6. Sekretariát závodů  od 7.30.hod 

 
2.7. Další důležité informace – v sobotu 16.9 prostor pro tréninky  

 
Dekorování vždy bez koní!!! 

 
 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží:  

8.30.hod –1.hobby drezúrní úloha „Z1“ 2016 – otevřená soutěž pro pony a velké koně – 
z jednoho místa 
10 hod –    2.hobby drezúrní úloha „Z2“ 2016 – otevřená soutěž pro pony a velké koně- z jednho 
místa rozhodování 2rozhodčí 
 
 
12.hod  3.Skoková soutěž pro pony s hendikepem „ZP“  
                  Rozhodováni dle tab.A, čl. 298.2.1(limitovaný čas) 
12.hod 4. Skoková soutěž pro pony s hendikepem „ZLP“ 
                  Rozhodování dle tab A. čl 298.2.1  (limitovaný čas) 
13.hod 5. Skoková soutěž pro pony s hendikepem „LP“  
                  Rozhodování dle tab A, čl. 238.2.2 (jedno rozeskakování) 
14.hod 6. Skoková soutěž pro pony s hendikepem „SP“ 
                  Rozhodování dle tab A, čl. 238.2.2( jedno rozeskakování) 
15.hod 7  Skoková soutěž stupně „Z“ 
                 a) Skoková soutěž – „Z“ děti a junioři  
                 b) Skoková soutěž – „Z“ otevřená  
                  Rozhodování dle tab A,čl. 298.2.1(limitovaný čas) 
16.hod 8. Skoková soutěž - stupňovaná obtížnost do 110 cm  
                  Rozhodování dle tab.A, čl. 269 
17.hod 9. Skoková soutěž  stupně „ZL“ 
                   Rozhodování dle tab.A, čl. 238.2.2( jedno rozeskakování) 
 

 
4. Soutěže, startovné , zápisné a ceny , 200,-Kč start do každé soutěže,  věcné ceny v min.     

hodnotách 2.000,-Kč pro prvních 5 umístěných v každé soutěži 
             

 
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. 
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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. 
 

 
 

5.3.  17.9 pro účastníky oficiálních závodů, kteří se zúčastnili všech letošních závodů Svržno Tour - 
vyhodnocení všech zúčastněných dětí a juniorů  

 
 

 
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 PROSÍM NECHTE DOMA!!!! 
 

6.3. Ustájení 
Ustájení pořadatel může zajistit při objednání boxů včetně steliva a sena 300,-Kč/den nebo 
500,-Kč/noc 
 

6.4. Ubytování 
Ubytování pořadatel zajišťuje pouze při objednání na emailu: kone.svrzno@seznam.cz  
1250,-Kč/noc/pokoj se snídaní nebo chatka/150,-se snídaní/ osoba s vlastním spacákem   

 
6.5. Ostatní služby 

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

mailto:kone.svrzno@seznam.cz
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7. Partneři závodů – Farma Šidlákov, Michaela Kodadová, ERLEBNIS AKADEMIE AG , BAD KÖTZTING 

sponzor  SvržnoTour 
 

8. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval: M.Kodadová       Rozpis za OV ČJF 
schválil: Ing. Eva Mentlíková 

  
 

 


