
            Jezdecká farma BB Horse s.r.o. – subjekt ČJF (MA0284) 

                                 Rozpis VICTORY JUMP TOUR  
22.4.2018 

 
 

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: Oficiální závody (CSN) 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 180422A2 
1.1.3. Název závodů: VICTORY JUMP TOUR 
1.1.4. Pořadatel: Jezdecká farma BB Horse s.r.o. 
1.1.5. Spolupoř. subjekt:  
1.1.6. Datum závodů: 22.4.2018 
1.1.7. Místo konání: Jezdecká farma BB Horse s.r.o., Čisovice 273, Čisovice 252 04 
1.1.8. Omezující kritéria:  

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 
Ředitel závodů: Brejla Petr tel.: 724 043 031 
Sekretář závodů: Russwurm David, tel.: 721 931 404, e-mail: russwurm@bbhorse.cz 
Kontaktní osoba: Russwurm David, tel.: 721 931 404, e-mail: russwurm@bbhorse.cz 
Hlavní rozhodčí: Ing. Lucie Starostová 
Sbor rozhodčích: Ing. Karel Polák, Mína Sigmundová, Jitka Procházková 
Stylový rozhodčí:  
Technický delegát:  
Stavitel tratí / parkurů: Michael Beneš (D1739) 
Asistent stavitele:  
Komisař na opracovišti: Člen sboru rozhodčích 
Hlasatel: Linda Porebská (B3591) 
Zpracovatel výsledků: Russwurm David 
Lékařská služba: Štechová Kristýna 
Veterinární dozor: MVDr. Fabiánová Anna 
Podkovář:  

 
 
 

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:  80 x 70 m bílý písek, geotextilie, rohože, spodní závlaha  
1.3.2. Opracoviště:  30 x 50 m bílý písek, geotextilie, rohože, spodní závlaha 

                                            Hala 25 x 65 m bílý písek 
1.3.3. Opracování:  na venkovním kolbišti a v jezdecké hale 
                                                     v soutěžích 1. a 2. možné společné opracování v kolbišti na           
                                                                                      určených skocích 

 
 
 
 



 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka                                   19.4.2018 do 23:00 hod 
 
 
2.2. Přihlášky                                   dle PJS přes JIS ČJF nebo emailem na russwurm@bbhorse.cz 

                                                                                                                        
 

2.3. Prezentace                             emailem – sobota 21.4.2018 – po celý den max. do 22:00 hodin                                     
                                                 na: russwurm @bbhorse.cz,  
                                                 telefonicky – sobota 21.4.2018 – 14:00 – 22:00 hod.   721931404 
                                                 případně v den závodu v kanceláři závodů 

 
2.4. Technická porada                nekoná se 

 
2.5. Start soutěží                         soutěž č.1   -   9:00 hodin, další soutěže následně 

 
2.6. Sekretariát závodů             otevřen 60minut 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. Přehled jednotlivých kol soutěží: 

1. Skoková soutěž ZZ (80 cm) – limitovaný čas 
2. Skoková soutěž ZM (90 cm) – limitovaný čas 
3. Skoková soutěž Z (100 cm) – s návazným rozeskakováním 
4. Skoková soutěž ZL (110 cm) – na čas 
5. Skoková soutěž L* (115 cm) – s rozeskakováním na čas 

 
 

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
4.1. Soutěž č.1              Skoková soutěž ZZ (80 cm) 

                                 Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.  
                                 Hodnocení dle čl. 298.2.1.  
                                 Startovné: 300,-Kč Ceny: věcné v hodnotě 2.500,-Kč  
 

4.2. Soutěž č.2             Skoková soutěž ZM (90 cm) 
                                Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.  
                                Hodnocení dle čl. 298.2.1.  
                                Startovné: 300,-Kč Ceny: věcné v hodnotě 2.500,-Kč 
 

4.3. Soutěž č.3             Skoková soutěž Z (100 cm) 
                                Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.  
                                Hodnocení dle čl. 298.2.4.  
                                Startovné: 350,-Kč Ceny: 3.000,-Kč (800-700-600-500-400) 
 

4.4. Soutěž č.4             Skoková soutěž ZL (110 cm) 
                                Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.  
                                Hodnocení dle čl. 238.1.2.  
                                Startovné: 350,-Kč Ceny: 3.000,-Kč (800-700-600-500-400) 

 
 
 

 



4.5. Soutěž č.5             skoková soutěž L* 
                                Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.  
                                Hodnocení dle čl. 238.2.2  
                                Startovné: 400,-Kč Ceny: 4.000,-Kč (1200-1000-800-600-400) 
 

 
 
 
 

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. 

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. 

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. Podmínky účasti, 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 (tedy i za případné 
úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný 
zástupce.  
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 
 
 
 

 
6.2. 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 ! 

 
6.3. Ustájení 

russwurm@bbhorse.cz,   721 931 404 
ustájení v turnajových boxech 
Cena za box za každý započatý den ustájení 450,-Kč  
 
 
 

mailto:russwurm@bbhorse.cz


6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje 
Připojení kamionu na el.energii 150,-Kč/den  

 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště proti úhradě po celý den 
Parkování vozidel – dle pokynů pořadatele ve vyhrazených prostorech 

 
7. Partneři závodů 

 
8. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval: Russwurm David                  Rozpis za OV ČJF schválil:Irena Hůlková 
                                                                                       Z pověření OV ČJF Praha 

 
 

 


