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Jezdecký festival 2018 
21. – 25. 3. 2018 

Výstaviště Lysá nad Labem 
 

Rozpis jezdeckých závodů ve skocích, v drezuře, ve spřežení a ve voltiži. 
 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Základní informace 
1.1.1.  Kategorie závodů:  CHN 
1.1.2.    Číslo závodů ČJF:             180321A1 
1.1.3.  Název závodů:   Jezdecký festival 2018 
1.1.4.  Pořadatel:        JK Jezdci.cz (MA215)  
1.1.5.  Spolupořadatelský subjekt: není 
1.1.6.  Datum závodů:         21. - 25. 3. 2018 
1.1.7.  Místo konání:   výstaviště VLL, hala C, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem 
1.1.8.  Omezující kritéria:  žádná 
 
1.2. Funkcionáři závodů 

Ředitel závodů:   Josef Malinovský  
Sekretář závodů:  Monika Prokůpková   
Kontaktní osoba:  Josef Malinovský (tel.: 606 382 315)  
Hlavní rozhodčí:   Jaroslav Pecháček A0173   
Sbor rozhodčích:    
Rozhodčí – skoky – středa: Dana Denková D1190, Markéta Šveňková A0065,  

Jana Nosková A0410, Jan Matuška C0509  
Rozhodčí – skoky – čtvrtek: Dana Denková D1190, Markéta Šveňková A0065,  

Jana Nosková A0410, Jan Matuška C0509  
Rozhodčí – skoky – pátek: Dana Denková D1190, Markéta Šveňková A0065,  

Jana Nosková A0410, Jan Matuška C0509  
Rozhodčí – skoky – sobota: Jana Nosková A0410, Jan Matuška C0509 
Rozhodčí – drezura – sobota:  Milena Minářová A0119, Helena Žižková A0111, Marcel Kamínek  

     A0113 
Rozhodčí – voltiž – sobota: Aneta Adámková G2058, Nella Gottweisová G1567,  

Adéla Svobodová H1198, Weronika Zelinková H2958 
Rozhodčí – spřežení – neděle: Jiří Kunát F0678, Jaroslav Pavel C0415, Jana Kosařová F0420 
Technický delegát:  spřežení – Luboš Kocman C0344  

(na skoky, drezuru a voltiž není jmenován) 
Stavitel tratě – spřežení:   Petr Vozáb F0554 
Stavitel tratě – skoky:  Zdeněk Krpela D0163 
Asistent stavitele – skoky: Petr Bečka A0154 
Komisař na opracovišti:  skoky    určí hlavní rozhodčí 
    drezura, voltiž, spřežení Jan Metelka E0109 
Hlasatel:   Aleš Suchánek    
Výpočetní středisko:  skoky, pony, drezura  Jan Matuška C0509 
    spřežení   Jaroslav Kosař F0512 / Jana Kosařová F0420 
    voltiž    Jaromír Konečný H0802 
Lékařská služba:   MUDr. Michaela Diblíčková   
Veterinární služba:   MVDr. Barbora Schillová  
Podkovářská služba:   Filip Študent 
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1.3. Technické parametry 
1.3.1.  Kolbiště:    hala – 61 x 26 m, povrch písek s geotextilií 
 podklad gumové rohože pro turnajové jezdecké povrchy 
1.3.2.  Opracoviště:   venkovní – 55 x 18 m, povrch písek s geotextilií 
     podklad gumové rohože pro turnajové jezdecké povrchy 
1.3.3.  Opracování:   na venkovním opracovišti 
 
2. PŘIHLÁŠKY A ČASOVÝ ROZVRH 
2.1.  Uzávěrka přihlášek:  19. 3. 2018 
2.2. Přihlášky:   dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF  
     http://prihlasky.cjf.cz 
2.3.  Prezentace:   telefonicky den před konáním soutěže od 19.00 do 21.00 hodin  

na všechny soutěže následujícího dne – tel.: 602358582 (Matuška), 
pro voltiž: 604590754 (Konečný), pro spřežení: 603859131 (Kosař) 

2.4. Technická porada:  pro voltiž: sobota 24. března od 12.30 hodin – u věže rozhodčích 
pro spřežení: neděle 25. března od 07.30 hodin – u věže rozhodčích 
pro ostatní: technická porada se nekoná, veškeré informace 
dostupné při prezentaci, resp. na vývěsce u rozhodčích a na webu 

     www.jezdeckyfestival.cz 
2.5. Start soutěží:   středa 21. 3. 2018 9.00 – soutěž č. 1, následují 2 až 6 

čtvrtek 22. 3. 2018 9.00 – soutěž č. 7, následují 8 až 12 
     pátek 23. 3. 2018 9.00 – soutěž č. 13, následují 14 až 17 
     sobota 24. 3. 2018 8.00 – soutěž č. 18, následují 19 až 21 

13.00 – soutěže č. 22 až 29 
        18.30 – soutěž č. 30 
     neděle 25. 3. 2018 8.00 – soutěž č. 31, následují 32 až 36 
 
2.6. Sekretariát závodů:   V kanceláři (1. patro haly „C“) nad stanovištěm rozhodčích.  

Otevřen bude vždy 60 minut před začátkem první soutěže a uzavřen 
60 minut po ukončení poslední soutěže. 

2.7. Další důležité informace: Startovné se hradí na místě při prezentaci. 
 
3. SOUTĚŽE 
 
Středa, 21. března 2018 – dopolední program – od 9.00 hodin 
3.2.1. Soutěž č. 1:   ponyhandicap ZLP 

soutěž je otevřená pouze pro jezdce na pony  
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 a 298.2.5 – návazné 
rozeskakování, soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se 
umístí podle dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
Startovné: 350,- Kč –  úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu  
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
5.000 Kč 
 

3.2.2. Soutěž č. 2:   ponyhandicap LP 
     soutěž je otevřená pouze pro jezdce na pony 

Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 a 298.2.5 – návazné 
rozeskakování, soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se 
umístí podle dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
Startovné: 350,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
7.500 Kč 
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3.2.3. Soutěž č. 3:   ponyhandicap SP 
     soutěž je otevřená pouze pro jezdce na pony 

Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 a 298.2.5 – návazné 
rozeskakování, soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se 
umístí podle dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
Startovné: 350,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
10.000 Kč 

 
Středa, 21. března 2018 – odpolední program – cca od 13.00 hodin 
3.2.4. Soutěž č. 4:   skoková soutěž Z 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné 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. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
4.000 Kč 

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

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, čl. 269 
Startovné: 450,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
4.500 Kč 

 
3.2.6. Soutěž č. 6:   skoková soutěž L* 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1 – na čas, bez rozeskakování 
Startovné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
5.000 Kč 

 
Čtvrtek, 22. března 2018 – dopolední program – od 9.00 hodin 

 
3.2.7. Soutěž č. 7:   ponyhandicap LP 
     soutěž je otevřená pouze pro jezdce na pony 

soutěž je zařazena do seriálu Zimní Jezdecký pohár ČJF 2018  
soutěž je posledním kolem s dvojnásobným bodováním na 1. až 20. 
místě 
Jezdci na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové soutěže 
obdrží finanční prémii dle schválených pravidel seriálu: 
1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 a 298.2.5 – návazné 
rozeskakování, soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se 
umístí podle dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
Startovné: 350,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
4.000 Kč 
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3.2.8. Soutěž č. 8:   ponyhandicap SP 
     soutěž je otevřená pouze pro jezdce na pony 

Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 a 298.2.5 – návazné 
rozeskakování, soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se 
umístí podle dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
Startovné: 350,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny v min. souhrnné hodnotě 
4.000 Kč 

 
3.2.9. Soutěž č. 9:   skoková soutěž Z 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné 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. 2.7. rozpisu 
Ceny: 4.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 – 800 – 600 – 400) 

 
Čtvrtek, 22. března 2018 – odpolední program – cca od 12.00 hodin 
 
3.2.10. Soutěž č. 10:   skoková soutěž ZL 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné 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. 2.7. rozpisu 
Ceny: 4.500,- Kč pro 1. až 5. místo (1.300 – 1.100 – 900 – 700 – 500) 

 
3.2.11. Soutěž č. 11:   skoková soutěž L* - s finále pro 10 nejlepších dvojic 

Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2.1  
soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
soutěž je zařazena do seriálu Zimní Jezdecký pohár ČJF 2018  
soutěž je posledním kolem s dvojnásobným bodováním na 1. až 20. 
místě 
Jezdci na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové soutěže 
obdrží finanční prémii dle schválených pravidel seriálu: 
1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 
Startovné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 7.500,- Kč pro 1. až 10. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 
600 – 500 – 500 – 500 – 500 – 500) 

 
3.2.12. Soutěž č. 12:   skoková soutěž S* - s finále pro 10 nejlepších dvojic 

Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2.1 
soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
soutěž je zařazena do seriálu Zimní Jezdecký pohár ČJF 2018  
soutěž je posledním kolem s dvojnásobným bodováním na 1. až 20. 
místě 
Jezdci na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové soutěže 
obdrží finanční prémii dle schválených pravidel seriálu: 
1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 
Startovné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 7.500,- Kč pro 1. až 10. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 
600 – 500 – 500 – 500 – 500 – 500) 
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Pátek, 23. března 2018 – dopolední program – od 9.00 hodin 
 
3.2.13. Soutěž č. 13:   skoková soutěž Z 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné 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. 2.7. rozpisu 
Ceny: 4.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 – 800 – 600 – 400) 

 
3.2.14. Soutěž č. 14:   skoková soutěž ZL 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné 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. 2.7. rozpisu 
Ceny: 4.500,- Kč pro 1. až 5. místo (1.300 – 1.100 – 900 – 700 – 500) 

 
3.2.15. Soutěž č. 15:   skoková soutěž L* 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné 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. 2.7. rozpisu 
Ceny: 4.500,- Kč pro 1. až 5. místo (1.300 – 1.100 – 900 – 700 – 500) 

 
Pátek, 23. března 2018 – odpolední program – cca od 12.00 hodin 
 
3.2.16. Soutěž č. 16:   skoková soutěž S* 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1 – na čas, bez rozeskakování 
Startovné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 5.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 
600) 
 

3.2.17. Soutěž č. 17:   Grand Prix – dvoukolová soutěž 130/140 cm bez rozeskakování 
     Rozhodování dle PJS 273.3.3.2. – 4.3. 

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
1. kolo tab. A na čas, 2. kolo tab. A na čas.  
Pořadí startů: Obrácené podle výsledku a času 1. kola. 
Sportovci zachovávají vylosované pořadí v případě rovnosti 
trestných bodů a času. Do 2. kola postupují všechny dvojice, které 
dokončily 1. kolo. Soutěžící se umístí podle součtu trestných bodů z 
obou kol a času, dosaženého ve druhém kole. 
Startovné: 750,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 30.000,- Kč pro 1. až 10. místo (9.500 – 7.000 – 5.000 – 2.500 
– 2.000 – 1.000 – 750 – 750 – 750 – 750) 
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Sobota 24. března 2018 – dopolední program – od 8.00 hodin 
3.2.18. Soutěž č. 18:   drezurní soutěž SG/2016 

otevřená soutěž 
Rozhodování dle DP ČJF čl. 432, 429 – N23, 3 rozhodčí v C,M,H, N24  
Startovné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600) 

 
3.2.19. Soutěž č. 19:   drezurní soutěž vJ/2016 – kür 

otevřená soutěž 
Rozhodování dle DP ČJF čl. 432, 429 – N23, 3 rozhodčí v C,M,H, N24  
Startovné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600) 

 
3.2.20. Soutěž č. 20:   drezurní soutěž vIM1/2016 – kür  

otevřená soutěž 
Rozhodování dle DP ČJF čl. 432, 429 – N23, 3 rozhodčí v C,M,H, N24  
Startovné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600) 

 
3.2.21. Soutěž č. 21:   drezurní soutěž vGP/2016 – kür 

otevřená soutěž 
Rozhodování dle DP ČJF čl. 432, 429 – N23, 3 rozhodčí v C,M,H, N24  
Startovné: 500,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600) 

 
Maximální celkový počet startů ve všech drezurních úlohách je 30. Pořadatel si vyhrazuje právo vlastního 
výběru z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek a volbě soutěže (priorita vIM1/2016 a 
vGP/2016). 
 
Sobota 24. března 2018 – odpolední program – cca od 13.00 hodin 
3.2.22. Soutěž č. 22:   voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie junior A 
     volná sestava – dle PJS ČJF – voltižní pravidla 

Startovné: 150,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny v min. souhrnné 
hodnotě 1500 Kč 
 

3.2.23. Soutěž č. 23:   voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie junior A 
     volná sestava – dle PJS ČJF – voltižní pravidla 

Startovné: 150,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny v min. souhrnné 
hodnotě 1500 Kč 
 

3.2.24. Soutěž č. 24:   voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie junior B 
     volná sestava – dle PJS ČJF – voltižní pravidla 

Startovné: 100,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny v min. souhrnné 
hodnotě 1500 Kč 
 

3.2.25. Soutěž č. 25:   voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie junior B 
     volná sestava – dle PJS ČJF – voltižní pravidla 

Startovné: 100,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny v min. souhrnné 
hodnotě 1500 Kč 
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3.2.26. Soutěž č. 26:   voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie senior 
     volná sestava – dle PJS ČJF – voltižní pravidla 

Startovné: 200,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 1.500,- Kč pro 1. až 3. místo (700 – 500 – 300) 
 

3.2.27. Soutěž č. 27:   voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie senior 
     volná sestava – dle PJS ČJF – voltižní pravidla 

Startovné: 200,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 1.500,- Kč pro 1. až 3. místo (700 – 500 – 300) 
 

3.2.28. Soutěž č. 28:   voltižní soutěž skupin – kategorie junior 
     volná sestava – dle PJS ČJF – voltižní pravidla 

Startovné: 600,- Kč / skupina – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny v min. souhrnné 
hodnotě 3000 Kč 
 

3.2.29. Soutěž č. 29:   voltižní soutěž skupin – kategorie senior 
     volná sestava – dle PJS ČJF – voltižní pravidla 

Startovné: NENÍ VYBÍRÁNO! 
Ceny: pro vítěznou skupinu věcné ceny v min. hodnotě 1000,- Kč 

 
V případě méně než 3 účastníků v jedné soutěži mohou být kategorie žen a mužů sloučeny do jedné. 
Listiny dle voltižních pravidel pro 4 rozhodčí. Hudba na flash discích – každý oddíl jeden disk s řádně 
označenými skladbami. 
 
POZOR – v pátek 23. března cca od 19.00 hodin (po skončení poslední soutěže) a v sobotu 24. března od 
7.00 bude umožněn na 1 hodinu vstup voltižním jezdcům a koním do závodní arény pro seznámení se s 
prostředím. Čas začátku a konce určí hlavní rozhodčí. Technická porada: v 12.30 hod. Začátek volných 
sestav: cca ve 13.00 hod. 
 
Sobota 24. března 2018 – večerní program – od 18.30 hodin 
3.2.30. Soutěž č. 30:   skoková soutěž MINI MAXI  

soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.3 
druhé skoky dvojskoků mají počáteční výšky 110cm, 120cm a 130cm 
Startovné: NENÍ VYBÍRÁNO! 
Ceny: 5.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 
600) 

 
Jezdecká ukázka:    JUMP AND DRIVE  

soutěžní ukázka pro dvoučlenné týmy jezdec a kůň – vozataj a 
dvojspřeží koní  
týmová dvojice startuje společně v pořadí jezdec – vozataj  
jezdci i vozatajové absolvují předepsanou trať se 3 překážkami (3x 
oxer s výškou překážek 100, 110, 120 cm a 3x branka tvořená 
kužely) 
skoky: zkrácený parkur se třemi oxery, hodnocení dle tabulky C (čl. 
239 PJS) 
spřežení: zkrácený parku se třemi brankami, Hodnocení dle pravidel 
soutěží spřežení v hale čl. 996 
vítězí dvojice (jezdec+vozataj) s nejnižším dosaženým součtem časů 
každý jezdec/vozataj může startovat v soutěži pouze jednou 
Startovné: NENÍ VYBÍRÁNO! 
Ceny: floty a medaile pro všechny zúčastněné 
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Neděle, 26. března 2017 – dopolední program – od 8.00 hodin 
3.2.31. Soutěž č. 31:   hobby soutěž jednospřeží – otevřená pro velké koně i pro pony 

Celkem 11 překážek 
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,  
šířka branek je 180 cm, rychlost 220 m/min. 
Startovné: 500,- Kč úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny v min. souhrnné 
hodnotě 1500 Kč 

 
3.2.32. Soutěž č. 32:   hobby soutěž dvojspřeží – otevřená pro velké koně i pro pony 

Celkem 11 překážek 
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,  
šířka branek je 180 cm, rychlost 220 m/min. 
Startovné: 500,- Kč úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny v min. souhrnné 
hodnotě 1500 Kč 
 

3.2.33. Soutěž č. 33:   soutěž dvojspřeží pony  
Celkem 11 překážek 
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,  
šířka branek je 180 cm, rychlost 220 m/min. 
Startovné: 500,- Kč úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: na prvních třech místech věcné ceny v min. souhrnné 
hodnotě 1500 Kč 
 

3.2.34. Soutěž č. 34:   soutěž jednospřeží 
soutěž je zařazena do seriálu Zimní Jezdecký pohár ČJF 2018  
soutěž je posledním kolem s dvojnásobným bodováním na 1. až 10. 
místě 
Vozatajové na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové 
soutěže obdrží finanční prémii dle schválených pravidel seriálu: 
1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 
Celkem 11 překážek  
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,  
šířka branek je 180 cm, rychlost 220 m/min. 
Startovné: 600,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600) 

 
Neděle, 26. března 2017 – odpolední program – cca od 12.00 hodin 
3.2.35. Soutěž č. 35:   soutěž dvojspřeží 

soutěž je zařazena do seriálu Zimní Jezdecký pohár ČJF 2018  
soutěž je posledním kolem s dvojnásobným bodováním na 1. až 10. 
místě 
Vozatajové na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové 
soutěže obdrží finanční prémii dle schválených pravidel seriálu: 
1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 
Celkem 11 překážek 
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,  
šířka branek je 180 cm, rychlost 220 m/min. 
Startovné: 800,- Kč – úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 5.000,- Kč pro 1. až 3. místo (2.500 - 1.700 - 800) 
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3.2.36. Soutěž č. 36:   soutěž čtyřspřeží 

soutěž je zařazena do seriálu Zimní Jezdecký pohár ČJF 2018  
soutěž je posledním kolem s dvojnásobným bodováním na 1. až 10. 
místě 
Vozatajové na prvních třech místech v celkovém pořadí seriálové 
soutěže obdrží finanční prémii dle schválených pravidel seriálu: 
1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 
Celkem 11 překážek 
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,  
šířka branek je 200 cm, rychlost 220 m/min. 
Startovné: 1000,- Kč - úhrada v souladu s čl. 2.7. rozpisu 
Ceny: 8.000,- Kč pro 1. až 3. místo (4.000 – 3.000 – 1.000) 

 
Všechny výše uvedené soutěže spřežení jsou dvoukolové, na čas, shození míčku, shoditelného prvku nebo 
převrácení nebo shození jakékoli části maratonové překážky penalizace +5 sekund. Je-li shozena nebo 
významně posunuta překážka, kterou ještě spřežení neprojelo, zazvoní se, zastaví čas a překážka bude 
opravena, penalizace 5 sekund shození + 5 sekund za opravu překážky. Opravený omyl v maratonové 
překážce +20 sekund. Ostatní penalizace dle čl. 996.7 – 996.8. Povinné ochranné jezdecké přilby, 
maratonový kočár – dle čl. 996.5.1 Hodnocení dle pravidel soutěží spřežení v hale čl. 996. 
 
4. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  
4.1. Předpisy 
4.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto 

rozpisem závodů. 
4.1.2.   Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126 
4.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128 
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
4.1.5. Sázky nejsou povoleny. 
 
5.2. Veterinární předpisy 
5.2.1.  Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní na rok 2018 
  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 
(příp. zákonný zástupce), nebo majitel koně, či trenér. 

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 
 Možnost ustájení koní v turnajových boxech (omezená kapacita 30 boxů). Cena za box 
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včetně steliva za každý započatý den ustájení: 600,- Kč, příp. 400,- Kč na dopolední, či odpolední 
část soutěžního dne (dopoledne – do 12.00 hod., odpoledne – od 12.30 hod.). Součástí platby za 
ustájení je navíc vratná kauce za vyklizený box ve výši 500,- Kč. Uzávěrka objednávek ustájení 12. 3. 
2018 

6.5. Ubytování 
Pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar v nedalekém areálu JS Equus Kinsky v Hradištku 
u Sadské (cca 10 km od výstaviště – dojezd 15 min.). Cena za ubytování (dle kategorie) 250 až 350,- 
Kč / noc + DPH, jedna noc o 100,- Kč dražší. Objednávky na e-mailu: js@equus-kinsky.cz nebo 776 
057 706 (Libuše Půlpánová) 
Další možnosti ubytování najdete na stránce http://www.vll.cz/p16/1/moznosti-ubytovani 

6.6. Ostatní služby 
 Lékařská služba  uvedena v bodě 1.2. tohoto rozpisu, zdarma 
 Veterinární služba  zajištěna proti úhradě 
 Podkovářská služba  zajištěna proti úhradě 
 Stravování   zajištěno v areálu závodiště proti úhradě 
  

Parkování vozidel: 
 

V době, kdy výstaviště v Lysé nad Labem pořádá výstavy (platí i pro tuto akci), platí na území města 
pravidla pro parkování motorových vozidel, která jsou platná dle Nařízení města Lysá nad Labem o 
placeném stání na místních komunikacích.  

 
Placené stání platí i na dalších pozemcích mimo místní komunikace, které jsou ve správě servisní 
organizace pověřené výběrem parkovného. Pořadatel jezdeckých závodů nemá vliv na výši 
parkovného – ceny vychází ze smlouvy pověřené servisní organizace a MÚ Lysá nad Labem. 
 
POZOR! POŘADATEL ZÁVODŮ BUDE ÚČASTNÍKŮM ZÁVODŮ ZAJIŠŤOVAT PARKOVÁNÍ PRO 
PŘEPRAVNÍKY KONÍ NA VYHRAZENÉM POZEMKU V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ. 
DOPROVODNÁ VOZIDLA MUSÍ PARKOVAT NA VEŘEJNÝCH PARKOVACÍCH PLOCHÁCH MIMO 
VYHRAZENÝ PROSTOR PRO PŘEPRAVNÍKY KONÍ. 

 
7. Partneři závodů 

http://www.jezdeckyfestival.cz/partneri.html  
 

8. Schvalovací doložka 
 
 Rozpis zpracoval      Rozpis schválil (OV Praha) 
 Josef Malinovský      dne 15.2.2018 

9. února 2018       M. Vítek 
  
              
 
  
  

 


