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Zimní Jezdecký pohár ČJF 2017 
Kralovický Dvůr 3.2.2018 

 
Rozpis halových jezdeckých závodů - skoky. 

 
 
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Základní informace 

1.1.1.  Kategorie závodů:  CSN kat. B 1 
1.1.2.  Číslo závodů ČJF:              180203B1  
1.1.3.  Název závodů:   Zimní Jezdecký pohár  ČJF v parkurovém skákání 2018 
1.1.4.  Pořadatel:        JK Semice – MB204  
1.1.5. Spolupoř. Subj.      
1.1.6.  Datum závodů:         3.2.2018 
1.1.7.  Místo konání:   JC Kralovický Dvůr, Kralovice 91, Slaný 274 01  
1.1.8.  Omezující kritéria:   
 
1.2. Funkcionáři závodů 

Ředitel závodů:   Aleš Suchánek 731 578 301 
Sekretář závodů:  Monika Prokůpková 

Kontaktní osoba:  Aleš Suchánek 731 578 301, suchanek.a@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí:  Markéta Šveňková 
Sbor rozhodčích:   Mgr. Jaroslav Sedláček, Magda Formandlová, Sylva Boušková 
Stavitel tratě:    Zdeněk Krpela 
Komisař na opracovišti:  určí hlavní rozhodčí 
Hlasatel:   Aleš Suchánek    
Výpočetní středisko:  Jiří Bůžek 603 792 958 
Lékařská služba:   Radka Ryvolová  
Veterinární služba:   MVDr. Jiří Hrdina 
  

 
1.3. Technické parametry 
1.3.1.   Kolbiště:  hala 25 x 65 m, povrch písek + geotextilie  
1.3.2.   Opracoviště:     hala 23 x 55 m, povrch písek + geotextilie 
1.3.3    Opracování:   na venkovním opracovišti 
 
2. PŘIHLÁŠKY A ČASOVÝ ROZVRH 
2.1.  Uzávěrka přihlášek:  2.2.2018 do 12.00 
2.2. Přihlášky:   dle PJS přes JIS ČJF  

případně mailem na jirka.buzek@volny.cz nebo 
suchanek.a@seznam.cz 

2.3.  Prezentace:   mailem – pátek 2.2. – po celý den max. do 22.00 hodin. 
    na jirka.buzek@volny.cz nebo suchanek.a@seznam.cz 

     telefonicky – pátek 2.2. – 16.00 – 22.00 hodin – 603792958 
aktuální startovní listiny budou zveřejněny po prezentaci, včetně 
časového plánu soutěží 

2.4. Technická porada:  nekoná-li se technická porada, budou veškeré informace dostupné  
     při prezentaci, resp. na vývěsce u věže rozhodčích a na webu 
     www.jezdeckypohar.cz 
2.5. Start soutěží:   sobota 3.2.2018 soutěž č. 1. – 8.00 hodin 
        soutěže č. 2 – 7 - následně 
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2.6. Sekretariát závodů: Sekretariát závodů je umístěn v hale na věži rozhodčích. Otevřen bude vždy 60 

minut před začátkem první soutěže a uzavřen 60 minut po ukončení poslední soutěže. 
2.7. Další důležité informace: zápisné se hradí na místě při prezentaci 
 
3. PŘEHLED KOL SOUTĚŽÍ 
 
4. SOUTĚŽE 
 
Sobota – 3. Února 2018 
4.1. Soutěž  č. 1:   Skoková soutěž ZP handicap – pro PONY  

přístupná pro všechny jezdce a pony bez omezení. 

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF pony. Rozhodování dle 

PJS, tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas Startovné: 400,- Kč. 

Ceny: vítěz a umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126 a 

obdrží věcné ceny na 1. – 5. místě v celkové hodnotě 3000,- Kč 

 

4.1.2. Soutěž  č. 2:   Skoková soutěž ZLP handicap – pro PONY 
přístupná pro všechny jezdce a pony bez omezení. 

soutěž je zařazena do seriálu Zimní jezdecký pohár ČJF 2018 
Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF pony. Rozhodování dle 

PJS, tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas Startovné: 400,- Kč. 

Ceny: vítěz a umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126 a 

obdrží věcné ceny na 1. – 5. místě v celkové hodnotě 3000,- Kč 

 
4.1.3. Soutěž č. 3:   skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 100cm se žolíkem 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
rozhodování dle PJS, čl.269 
startovné: 400,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
ceny: 1. - 3. místo věcné ceny v hodnotě 3000 Kč, na dalších místech 
floty dle PJS 

 
4.1.4. Soutěž č. 4:   skoková soutěž Z 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – následné rozeskakování, 
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle 
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
startovné: 400,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 5. místo (800 – 700 – 600 – 500 – 400) 

 
4.1.5. Soutěž č. 5:   skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 110cm se žolíkem 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
rozhodování dle PJS, čl.269 
startovné: 400,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
ceny: 4.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 – 800 – 600 – 400) 

 
4.1.6. Soutěž č. 6:   skoková soutěž L* 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
soutěž je zařazena do seriálu Zimní jezdecký pohár ČJF 2018 
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4. – následné rozeskakování, 
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle 
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
startovné: 450,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
ceny: 4.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 – 800 – 600 – 400) 
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V této soutěži budou vyhodnoceni 3  nejlepší jezdci ve věku 15 – 18 
let, kteří obdrží zvláštní věcné ceny.  
 
Pro nejlepšího jezdce ve věku 15 až 18 let, v rámci této série, je 
připravena prémiová cena: 
Půlroční bezplatný pronájem vozidla Chatenet pro řidiče od 15 let 
věku s řidičským oprávněním na malý motocykl 
  

4.1.7. Soutěž č. 7:   skoková soutěž S*  
soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
soutěž je zařazena do seriálu Zimní jezdecký pohár ČJF 2018 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2N 
Počet dvojic postupujících do finále bude stanoven hlavním 
rozhodčím po prezentaci 
startovné: 450,- Kč – úhrada v souladu s čl. 4.3. rozpisu 
ceny: 5.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 
600) 

 
 
5. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  
5.1. Předpisy 
5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto 

rozpisem závodů. 
5.1.2.   Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128 
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny 
 
5.2. Veterinární předpisy 
5.2.1.  Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní pro letošní 

rok, veterinární přejímka probíhá před vyložením koní, během prezentace jezdců. 
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.   Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro případnou 

kontrolu SVS. 
 
5.3 Podmínky účasti a 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 (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže / ukázky (tedy i za 
případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče. 

6.2. Úhrady a platby 
 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel 
6.3. 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! 

6.4.  Ustájení je poskytováno v pevných vnitřních boxech Cena ustájení : za box /den 500 Kč. V ceně: 
podestýlka, seno, místování Maximální kapacita ustájení 25 boxů Kontakt pro objednání ustájení: 
suchanek.a@seznam.cz 

6.5. Ubytování:  ubytovani@kralovickydvur.cz +420 606 716 020 
6.6. Ostatní služby 
 Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2. tohoto rozpisu, zdarma 
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 Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
 Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
 Stravování – zajištěno v areálu závodiště proti úhradě 
 Parkování vozidel – dle pokynů pořadatele ve vyhrazených prostorech 
 
 
7. Partneři závodů 
 
8. Schvalovací doložka 
 
 Rozpis zpracoval      Rozpis za OV ČJF schválil  

Aleš Suchánek 3.1.2018      Michael Moudrý 6.1.2017 


