
Sportovní stáj Svobodová, z.s. (ME0201) 

Rozpis jezdeckých závodů ČJF 
23.9.2017 

Finále Severočeského stylšampionátu pony 2017 
 
  

Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN, CSN-P, CSN-Hobby 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170923E1 
1.1.3. Název závodů: SKOKOVÉ ZÁVODY – Finále Severočeského stylšampionátu pony 2017 
1.1.4. Pořadatel: Sportovní stáj Svobodová, z.s. 
1.1.5. Datum závodů: 23.9.2017 
1.1.6. Místo konání: Bystřany - Úpořiny 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Kopřivová Ivana 
Sekretář závodů: Málková Andrea 
Kontaktní osoba: Svobodová Petra (733 687 614) 
Hlavní rozhodčí: Dörrová Irena E1536 
Sbor rozhodčích: Mgr. Sirotková Hana G2703, Holubová Gabriela D0468,  

Mgr. Petra Svobodová E0813 
Stylové rozhodčí: Mgr. Venuše Antoniszynová E0714, Petra Svobodová E0813 
Stavitel parkurů: Vojtěch Trefil F0818 
Komisař na opracovišti: Člen sboru rozhodčích, dle rozhodnutí hlavního rozhodčího 
Hlasatel: Hana Sirotková 
Zpracovatel výsledků: Monika Coufalová 
Lékařská služba: Kotenová Petra 
Veterinární dozor: MVDr. Věra Hánová 
Podkovář: Miroslav Svoboda 

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:   pískovoškvárové 50x60m 
1.3.2. Opracoviště:  pískovoškvárové 50x35m 
1.3.3. Opracování:  Opracoviště otevřeno hodinu před začátkem první soutěže. 

 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka přihlášek je do 21.9.2017 23:59 
Uzávěrka rezervace boxů je do 21.9.2017 23:59 
Informace o rezervaci boxů v článku 6.3 tohoto rozpisu 
2.2. Přihlášky 
Jmenovité přihlášky: https://www.jezdectvi.org  hobby závody možno i na email: svobodova@uporiny.cz 

      (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody) 
2.3. Prezentace 
        V kanceláři závodů vždy hodinu před startem dané soutěže. Telefonicky den před závody do   
        21hod., v den konání závodů od 8hod. 
2.4. Technická porada  

Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci. 
2.5. Začátek soutěží    

              Soutěž č. 1 – 9.00 hod., všechny další soutěže návazně po sobě. 
2.6. Sekretariát závodů 

Sekretariát pracuje v den konání závodu od 7,30 h do skončení poslední soutěže. 
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3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
3.1.  Soutěž č.1 – HOBBY SKOKOVÁ SOUTĚŽ do 60 CM na limitovaný čas  
          Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně, včetně hobby.  
          Rozhodování podle PJS čl. 298.2.1. na limitovaný čas 
          Startovné: 200,-Kč  
          Ceny: na min.prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v min.hodnotě 500,- , floty dle PJS 

 

3.2.  Soutěž č.2 – HOBBY STUPŇOVNÁ OBTÍŽNOST DO 70 CM – 8 překážek bez žolíka 
          Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně, včetně hobby.  
          Rozhodování podle PJS čl. 269 na čas bez  rozeskakování 
          Startovné: 200,-Kč  
          Ceny: na min.prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v min.hodnotě 500,- , floty dle PJS 
 

3.3.  Soutěž č.3 – PONY HANDICAP ZP  
 Soutěž přístupná pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií. 
 Soutěž je zároveň kvalifikačním kolem Severočeského  stylšampionátu 2017 pro kategorii jezdců  
 8 – 12 let na pony.  
Rozhodování podle PJS čl. 298.1.1. – o nejlepší styl Sportovce. 
 Startovné: 250,-Kč  

       Ceny: na min.prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v min.hodnotě 1000,- , floty dle PJS 
 

3.4.  Soutěž č.4 – PONY HANDICAP ZLP  
Soutěž přístupná pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií.  
 Soutěž je zároveň kvalifikačním kolem Severočeského  stylšampionátu 2017 pro kategorii jezdců 
 13 – 16 let na pony.  

  Soutěž je zároveň finálovým kolem Severočeského  stylšampionátu 2017 pro kategorii jezdců  
  8 – 12 let na pony.  

                 Rozhodování podle PJS čl. 298 1.1. – o nejlepší styl Sportovce. 
                 Startovné: 250,-Kč  

         Ceny: na min.prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v hodnotě min. 1000, floty dle PJS 
   Finalisté Severočeského stylšampionátu 2017 pony na 1.- 3.místě – věcné ceny v hodnotě 2 000 Kč. 

 

3.5.  Soutěž č.5 –  PONY HANDICAP LP 
Soutěž přístupná pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií.  
 Soutěž je zároveň finálovým kolem Severočeského  stylšampionátu 2017 pro kategorii jezdců 
 13 – 16 let na pony.  

                 Rozhodování podle PJS čl. 298 1.1. – o nejlepší styl Sportovce  
                 Startovné: 250,-Kč  
                 Ceny: na min.prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v hodnotě min.1000,- , floty dle PJS 
     Finalisté Severočeského stylšampionátu 2017 pony na 1.- 3.místě – věcné ceny v hodnotě 2 000 Kč. 
 

3.6.  Soutěž č.6 – SKOKOVÁ SOUTĚŽ  ZZ NA LIMITOVANÝ ČAS 
                Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně. Rozhodování podle PJS čl. 298.2.1. na limitovaný čas 
                Startovné: 300,-Kč  
                Ceny: na min.prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v min.hodnotě 1000,- , floty dle PJS 
 

3.7.  Soutěž č.7 – DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ 90/100 CM  
                Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce.  
                  Rozhodování podle PJS čl. 274.5.3. První fáze 8 překážek bez kombinace, druhá fáze 4 překážky. 
                  Startovné: 350,-Kč  
                  Ceny: na min.prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v min.hodnotě 1000,- , floty dle PJS 
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3.8. Soutěž č.8 - SKOKOVÁ SOUTĚŽ STUPŇOVANÁ OBTÍŽNOST DO 110 CM SE ŽOLÍKEM 
                   8 překážek se žolíkem  
                 Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle PJS čl. 269 na čas bez rozeskakování 
                  Startovné: 350,-Kč  
                  Ceny: na prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v min.hodnotě 1000,-, floty dle PJS 
 

4. Technická ustanovení 
4.1. Předpisy  

4.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 

4.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
4.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
4.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 

4.2. Veterinární předpisy 
4.2.1. 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. 
4.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně 

vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 
4.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 

 

4.3. Podmínky účasti, kvalifikace 
              Soutěž č.1,2 je určená pro hobby jezdce. 
              Soutěž č.3,4,5 je určená pouze pro pony. 
              Soutěž č. 6,7,8 je otevřená pro jezdce s licencí. 
               
5. Obecné informace 

5.1. 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. 

   

5.2. 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! 

 

5.3. Ustájení 
Ustájení pořadatel zajišťuje. Počet boxů je omezený. Cena: 300,- 
 

5.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje 

 

5.5. 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 – vedle opracoviště na betonové zpevněné ploše 
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6. Partneři závodů: Jezdecké potřeby Teplice, Milan Zyka, Jezdecké potřeby Svobodová, Lenka Fridrichová 
 

7. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval:   Mgr. Petra Svobodová  
 

Rozpis za OV ČJF schválil:  Jaroslava Vávrová, dne 30.8.2017 
 


