
 

1. 
 

2. 
 

 

Základní u

1.1. Zákla
1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 
1.1.5. 
1.1.6. 
1.1.7. 
1.1.8. 

  
1.2. Funk

 
Ředitel zá
Sekretář 
Kontaktn
Hlavní ro
Sbor rozh

Stylový k
Technický
Stavitel t
Asistent s
Komisař 
Hlasatel: 
Zpracova
Lékařská 
Veterinár
 
1.3. Tech

1.3.1. Kolb
1.3.2. Opr
1.3.3. Opr

Přihlášky a 

2.1. Uzáv
 

Uzávěrka p
Bližší inform

P

ustanovení 

adní inform
Kategorie z
Číslo závod
Název závo
Pořadatel: 
Spolupoř. s
Datum záv
Místo koná
Omezující 

kcionáři záv

ávodů: 
závodů: 

ní osoba: 
ozhodčí: 
hodčích: 

komisař: 
ý delegát: 

tratí / parku
stavitele: 
na opracov

atel výsledk
služba: 

rní dozor: 

nické param
biště: 
racoviště: 
racování: 

časový roz

věrka 

řihlášek a b
mace o reze

DUBNOV

Přihláška n

mace  
závodů: 
dů ČJF: 
odů: 

subjekt: 
vodů: 
ání: 
kritéria: 

vodů: 

Ing
M
Ra
Zd
Ka
M
Šá
---
---

urů: Pe
 

višti: Ur
Da

ků: Da
M
M
 

metry 
 písk
 písk
 V so

sko
 

vrh 

boxů je 18. 4
ervaci boxů 

HANÁCKÝ D
Rozpis jezd

VÉ ZÁVOD
21. -

na závody

CSN-C, CS
180421H1
DUBNOVÉ
MH0396 
--- 
21. – 22. 4
Areál HAN
--- 

g. Petr Indr
agda Dohna

adomír Kubí
deněk Daně
ateřina Krhu
gr. Svatava

árka Veselsk
- 
- 
etr Mašek, C

rčí hlavní ro
avid Hrnčíř
avid Hrnčíř,
UDr. Iveta P
VDr. Lubom

kové 50 x 70
kové 35 x 55
outěžích č. 4
oky na urče

4. 2018 v 24
v článku 6.3

DVŮR, z.s. -
deckých záv

DY NA HAN
- 22. 4. 20

y: http://w

SN-P, CSN-H
1 
É ZÁVODY N
HANÁCKÝ D

4. 2018 
NÁCKÝ DVŮ

rák 
alová, tel. 7
ík, tel 733 5
k, H1918 

utová, H249
 Juhászová,

ká, G2088 

C0240 

ozhodčí 

tel. +420 6
Pospíšilová,

mír Stodůlka

0m 
5m, otevřen
4 a 5 je mož
ných překáž

4:00 hod. 
3. tohoto ro

- MH0396
vodů ČJF 
NÁCKÉM 

018 

 
www.jezd

 

Hobby 

NA HANÁCK
DVŮR, z.s. 

ŮR, Polkovic

733 708 378
537 265 

99 
, F1145 

05 342 683
, tel. 607 88
a, tel. 608 5

no od 7:00 h
žné společn
žkách 

ozpisu. 

DVOŘE  

ectvi.org 

KÉM DVOŘE

e 198 

8 

 
81 278 
99 577 

hod. 
né opracová

E 

ání na kolbiššti s povolen

1 

nými 



 

 

 

 
3. 

 

 
 
 
 
 

2.2. Přihl
Dle
 

Zahra
subjek
bude d
Výše u
Ustáj

 
2.3. Preze

Tele
hod

2.4. Tech
Nek

2.5. Start
21. 
22. 
Orie
Pořa

2.6. Sekre
Sek
 

2.7. Další
Při n
přihl

Přehled jed

Sobota: 
1 – 
2 – 
3 – 
4 – 
5 – 
6 – 
7 – 
8 – 
9 – 
10 –

 
ášky 

e PJS výhra

aniční jezdc
kt, jméno jez
dvojice abso
uvedené zas
jení není m

entace 
efonicky a p
dinu před za

nická porad
koná se 

 
t soutěží   
4. 2018 Sou
4. 2018 Sou
entační časo
adatel si vy

etariát závo
retariát pra

í důležité in
enaplnění n
ášek, soutě

dnotlivých s

Pony handi
Pony handi
Pony handi
Hobby park
Hobby park
Hobby park
Parkur stup
Parkur stup
Parkur stup
– Parkur stu

DUBNOV

adně přes

ci – akceptov
zdce (včetně

olvovat), poža
sílejte na e-m

možno objed

pouze při zm
ačátkem sou

da  

utěž č. 1 – 8
utěž č. 11 – 
ový plán bu
hrazuje prá

odů 
acuje u věže

nformace  
některé ze 
ěž bez náhra

soutěží 

icap ZP na l
icap ZLP na
icap LP s ná
kur do 50cm
kur do 70cm
kur stupně 
pně „Z“ na l
pně „ZL“ na
pně „ L*“ s 
upně „S*“ n

HANÁCKÝ D
Rozpis jezd

VÉ ZÁVOD
21. -

s Online p

vána bude po
ě data naroz
adavek na us

mail: davidhr
dnat bez so

měnách na t
utěže. 

8:00 hod., o
8:00 hod., o

ude upřesně
vo upravit č

e rozhodčích

soutěží min
ady zrušit.

limitovaný 
 čas 

ávazným ro
m na limitov
m na limitov
„ZZ“ na lim
limitovaný

a čas 
návazným r

na čas 

DVŮR, z.s. -
deckých záv

DY NA HAN
- 22. 4. 20

přihláškov

ouze řádně v
zení), jméno
stájení (poče
rncir@email
oučasně za

tel. +420 60

statní násle
ostatní nás
ěn na www.
časový rozv

h 21. i 22. 4

n. 10 účastn

čas 

ozeskakován
vaný čas 
vaný čas 

mitovaný čas
čas 

rozeskakov

- MH0396
vodů ČJF 
NÁCKÉM 

018 

ý systém

vyplněná přih
koně (včetn

et boxů, dny
.cz  
aslané přih

05 342 683,

edně 
ledně 
.jezdectvi.o
vrh dle počt

. 2018 vždy

níky, může 

ním 

s 

váním 

DVOŘE  

ČJF: http:/

hláška, v níž 
ně roku naro
ustájení). 

hlášky!!! 

soutěž č. 1

rg 
u přihlášen

y od 7:00 ho

pořadatel, v

//www.je

bude uvede
ození), soutě

1 a 11 do 7:0

ných 

od. do konce

v termínu p

ezdectvi.o

no: 
ěže (všechny,

00 hod., ost

e soutěží. 

po uzavření

2 

org 

, které 

tatní 

í 



 

 
4. 

 

Neděle: 
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –

Soutěže, st
Sobota 21. 

4.1. Sout
Sou
Star
Věc

4.2. Sout
Sou
Roz
Star
Věc
 

4.3. Sout
Roz
Star
Věc
 

4.4. Sout
Roz
Star
Věc
 

4.5. Sout
Roz
Star
Věc
 

4.6. Sout
Rozh
Start
Věcn
 
 
 

 

– Pony hand
– Pony hand
– Pony hand
– Parkur stu
– Stupňova
– Parkur stu
– Stupňova
– Parkur stu
– Parkur stu

artovné a c
4. 2018: 
ěž č. 1 – Po
těž otevřen

rtovné 300,
né ceny pro

ěž č. 2 – Po
těž otevřen
hodování d
rtovné 300,
né ceny pro

ěž č. 3 – Po
hodování p
rtovné 300,
né ceny pro

ěž č. 4 – HO
hodování p
rtovné 300,
né ceny pro

ěž č. 5 – HO
hodování p
rtovné 300,
né ceny pro

ěž č. 6 – HO
hodování po
tovné 300,- 
né ceny pro 

DUBNOV

dicap ZP na
dicap ZLP s 
dicap LP na
upně „ZM“ 
ná obtížnos
upně „ZL“ n
ná obtížnos
upně „ L**“
upně „S*“ n

ceny: 

ony handica
ná pro pony
- Kč 
o první 3 um

ony handica
ná pro pony
le tab. A, na
- Kč 
o první 3 um

ony handica
podle čl. 298

- Kč 
o první 3 um

OBBY parku
podle čl. 298

- Kč 
o první 3 um

OBBY parku
podle čl. 298

- Kč 
o první 3 um

OBBY parku
odle čl. 298.

Kč 
první 3 umí

HANÁCKÝ D
Rozpis jezd

VÉ ZÁVOD
21. -

a limitovaný
návazným
 čas 
na limitova
st do 100cm

na čas 
st do 115cm
“ na čas 
na čas s jedn

p ZP na lim
y, čl. 298.2.1

místěné v ce

p ZLP na ča
y, čl. 238.2.1
a čas, bez ro

místěné v ce

p LP s náva
8.2.4., s náv

místěné v ce

ur do 50cm 
8.2.1. PJS, n

místěné v ce

ur do 70cm 
8.2.1. PJS, n

místěné v ce

ur stupně „Z
2.1. PJS, na

ístěné v cel

DVŮR, z.s. -
deckých záv

DY NA HAN
- 22. 4. 20

ý čas 
rozeskakov

aný čas 
m bez žolíka

m se žolíkem

ním rozeska

mitovaný čas
1. PJS, na lim

elkové hodn

as 
1. PJS 
ozeskaková

elkové hodn

azným rozes
vazným roze

elkové hodn

na limitova
a limitovan

elkové hodn

na limitova
a limitovan

elkové hodn

ZZ“ na limit
a limitovaný

kové hodno

- MH0396
vodů ČJF 
NÁCKÉM 

018 

váním 

a 

m 115cm 

akováním

s – CENA FA
mitovaný ča

notě 1.000,-

ání 

notě 1.000,-

skakováním
eskakováním

notě 1.000,-

aný čas 
ný čas 

notě 1.000,-

aný čas 
ný čas 

notě 1.000,-

ovaný čas –
ý čas 

otě 1.000,- 

DVOŘE  

ATRY a.s., N
as 

- Kč, floty dl

- Kč, floty dl

m 
m  

- Kč, floty dl

- Kč, floty dl

- Kč, floty dl

– CENA FAT

Kč, floty dle

Napajedla 

le PJS 

le PJS 

le PJS 

le PJS 

le PJS 

TRY a.s., Na

e PJS 

pajedla 

3 



 

 

4.7. Sout
Rozh
Start
Finan
 

4.8. Sout
Roz
Star
Fina
 

4.9. Sout
Roz
Star
Fina
 

4.10. Sou
Roz
Star
Fina
 

Neděle 22. 
4.11. Sou

Sou
Star
Věc

4.12. Sou
Sou
Star
Věc
 

4.13. Sou
Roz
Star
Věc
 

4.14. Sou
Roz
Star
Věc

 
4.15. Sou

Roz
Star
Věc
 
 

 
ěž č. 7 – Pa

hodování po
tovné 300,- 
nční ceny v 

ěž č. 8 – Pa
hodování p
rtovné 300,
anční ceny v

ěž č. 9 – Pa
hodování p
rtovné 350,
anční ceny v

utěž č. 10 – 
hodování p
rtovné 400,
anční ceny v

4. 2018 
utěž č. 11 – 

těž otevřen
rtovné 300,
né ceny pro

utěž č. 12 – 
těž otevřen

rtovné 300,
né ceny pro

utěž č. 13 – 
hodování p
rtovné 300,
né ceny pro

utěž č. 14 – 
hodování p
rtovné 300,
né ceny pro

utěž č. 15 – S
hodování p
rtovné 300,
né ceny pro

DUBNOV

rkur stupně
odle čl. 298.

Kč 
celkové hod

rkur stupně
podle čl. 238

- Kč 
v celkové ho

rkur stupně
podle čl. 298

- Kč 
v celkové ho

Parkur stup
podle čl. 238

- Kč 
v celkové ho

Pony handi
ná pro pony
- Kč 
o první 3 um

Pony handi
ná pro pony
- Kč 
o první 3 um

Pony handi
podle čl. 238

- Kč 
o první 3 um

Parkur stup
podle čl. 298

- Kč 
o první 3 um

Stupňovaná
podle čl. 269

- Kč 
o první 3 um

HANÁCKÝ D
Rozpis jezd

VÉ ZÁVOD
21. -

ě „Z“ na lim
2.1. PJS, na

dnotě 1.500

ě „ ZL“ na č
8.2.1. PJS, n

odnotě 2.10

ě „L*“ s náv
8.2.4., s náv

odnotě 3.60

pně „ S*“ na
8.2.1. PJS, n

odnotě 6.00

icap ZP s ná
y, čl. 298.2.4

místěné v ce

icap ZLP s n
y, čl. 298.2.4

místěné v ce

icap LP na č
8.2.1., bez r

místěné v ce

pně „ZM“ n
8.2.1. PJS, n

místěné v ce

á obtížnost
9 PJS, na čas

místěné v ce

DVŮR, z.s. -
deckých záv

DY NA HAN
- 22. 4. 20

mitovaný ča
a limitovaný

0,- Kč (500, 

as 
a čas bez ro

00,- Kč (600

vazným roz
vazným roze

00,- Kč (1.10

a čas – CEN
a čas bez ro

00,- Kč (2.00

ávazným ro
4. PJS, s náv

elkové hodn

návazným ro
4. PJS, s náv

elkové hodn

čas 
ozeskaková

elkové hodn

a limitovan
a limitovan

elkové hodn

t do 100cm
s bez rozesk

elkové hodn

- MH0396
vodů ČJF 
NÁCKÉM 

018 

s 
ý čas 

400, 2x 300

ozeskaková

, 500, 400 a

eskakování
eskakováním

00, 900, 700

A VYDONY
ozeskaková

00, 1.500, 1

ozeskakován
vazným roze

notě 1.000,-

ozeskaková
vazným roze

notě 1.000,-

ání 

notě 1.000,-

ný čas 
ný čas 

notě 1.000,-

na čas bez
kakování, 8

notě 1.000,-

DVOŘE  

0), floty dle 

ní 

a 2x 300), flo

ím 
m  

0, 500 a 400

s.r.o., Prav
ní 

.000, 600, 5

ním 
eskakováním

- Kč, floty dl

áním 
eskakováním

- Kč, floty dl

- Kč, floty dl

- Kč, floty dl

žolíka  
překážek 

- Kč, floty dl

PJS 

oty dle PJS 

0), floty dle 

včice 

500 a 400), 

m 

le PJS 

m 

le PJS 

le PJS 

le PJS 

le PJS 

PJS 

floty dle PJ

4 

S 



 

 
5. T
 

4.16. Sou
Roz
Star
Fina
 

4.17. Sou
Roz
Star
Fina

 
4.18. Sou

Roz
Star
Fina
 

4.19. Sou
Roz

            Star
Fina

Technická u

5.1. Před
 

5.1.1. Závo
vete

5.1.2. Úča
5.1.3. Cen
5.1.4. Nám
5.1.5. Sázk

5.2. Vete
 

5.2.1. Před
obsa

5.2.2. Úča
vylo

5.2.3. Kon
koní

 
 
 
 
 

 
 

 
utěž č. 16 – 
hodování p
rtovné 300,
anční ceny v

utěž č. 17 – S
hodování p
rtovné 350,
anční ceny v

utěž č. 18 – 
hodování p
rtovné 350,
anční ceny v

utěž č. 19 – 
hodování p
rtovné 400,
anční ceny v

ustanovení 

pisy  

ody se řídí p
erinárními p
stníci budo
y budou ud

mitky a stížn
ky nejsou po
 
rinární před

d vyložením
ahovat dok
stníci závod

ožení koní d
trolu průka
í budou po 

DUBNOV

Parkur stup
podle čl. 238

- Kč 
v celkové ho

Stupňovaná
podle čl. 269

- Kč 
v celkové ho

Parkur stup
podle čl. 238

- Kč 
v celkové ho

Parkur stup
podle čl. 238

- Kč 
v celkové ho

platnými Pra
pravidly a tí
u dekorová

díleny dle VP
nosti v soula
ovoleny. 

dpisy 

m koní je nu
lady platné 
dů jsou po
o příchodu 

azů a zdravo
celou dobu

HANÁCKÝ D
Rozpis jezd

VÉ ZÁVOD
21. -

pně „ ZL“ na
8.2.1. PJS, n

odnotě 2.10

á obtížnost
9 PJS, na čas

odnotě 2.55

pně „ L**“ n
8.2.1. PJS, n

odnotě 4.00

pně „ S*“ s j
8.2.2. PJS, n

odnotě 8.00

avidly jezde
mto rozpise
ní dle VP čl
P čl. 127-NÚ
adu s PJS. 

utno odevz
pro přesun

ovinni se říd
veterinární

otního stavu
u závodů usc

DVŮR, z.s. -
deckých záv

DY NA HAN
- 22. 4. 20

a čas 
a čas bez ro

00,- Kč (600

t do 115cm
s bez rozesk

50,- Kč (700

na čas 
a čas bez ro

00,- Kč (1.20

jedním roze
a čas, jedno

00,- Kč (2.50

eckého spor
em závodů.
. 126-NÚ. 

Ú a 128. 

dat příslušn
n koní dle ve
dit pokyny
ího lékaře.
u koní prov
chovány na

- MH0396
vodů ČJF 
NÁCKÉM 

018 

ozeskaková

, 500, 400 a

na čas se žo
kakování, 8

0, 600, 500,

ozeskaková

00, 1.000, 8

eskakování
o rozeskako

00, 2.000, 1

rtu (PJS), Vš

né veteriná
eterinárních

určeného

vede veterin
 sekretariát

DVOŘE  

ní 

a 2x 300), flo

olíkem 115
překážek 

400 a 350),

ní 

00, 600 a 40

ím – CENA M
ování na čas

.500, 1.000

šeobecnými

rní doklady
h směrnic p

pracovníka

nární lékař z
tu závodů p

oty dle PJS 

cm  

, floty dle PJ

00), floty dl

MANUS Pro
s 

0, 600 a 400

i pravidly ČJ

y (průkazy k
ro příslušný

a – pořada

závodů při 
pro případno

JS 

le PJS 

ostějov, s.r.

0), floty dle P

JF (VP), 

koní), které
ý rok. 
tele a to v

příjezdu. Pr
ou kontrolu

5 

.o. 

PJS 

é musí 

včetně 

růkazy 
u SVS. 



 

6. 
 

 

 

7. 
 

 
 
 
 
8. 

 
Roz
 

Obecné inf

6.1. Odpo
Pořadatel 
poškození.
VP čl. 118-
spojené s ú
 
6.2. Infor

Psy je pov
jezdců! 

6.3. Ustáj
Uzávěrka o
david.hrnc
Ustájení v 
Cena ustáj
Podestýlka
Seno je v c
 
6.4. Ubyt

V areálu. B

6.5. Osta
Lékařská sl
Veterinárn
Podkovářsk
Občerstven
Parkování v

 
Partneři záv

MANU
FATRA
 

Schvalovac

pis zpracov

                   

 
ormace 

ovědnost p
neručí za ú
. Za způsob
-NÚ plně od
účastí na zá

rmace pro m
voleno vod

jení 
objednávek
cir@email.c
pevných bo

jení za závo
a – sláma je
ceně ustájen

tování, elek
Bližší inform

tní služby 
užba – uved
í služba – u
ká služba – 
ní – zajištěn
vozidel – v 

vodů:  

US Pro
A a.s.,

cí doložka 

val: Zdeněk

                    

DUBNOV

ořadatele 
úrazy jezdců
bilost (jezdc
dpovědný p
ávodech hra

majitele psů
dit v areálu 

k ustájení je
cz  
oxech v ome
dy (sobota+

e v ceně ustá
ní. 

ktrické přípo
mace na ww

dena v bod
uvedena v b

pořadatel n
no v areálu z
areálu závo

ostějo
, Napa

k Daněk  

                    

HANÁCKÝ D
Rozpis jezd

VÉ ZÁVOD
21. -

ů a koní, ja
e i koně) ú

přihlašovate
adí vysílající

ů 
pouze na

e: 18. 4. 201

ezeném mn
+neděle) je
ájení. 

ojky 
w.hanackyd

ě 1.2. (Funk
odě 1.2. (Fu
nezajišťuje
závodiště po
odů 

v, s.r.o
jedla

 

                   

DVŮR, z.s. -
deckých záv

DY NA HAN
- 22. 4. 20

akožto ani z
častnit se p

el a u dětí d
í složka / př

vodítku. V

18 ve 24:00

nožství. 
800,- Kč. Ce

dvur.cz 

kcionáři záv
unkcionáři z

o celý den

o, VYD

 Roz

                    

- MH0396
vodů ČJF 
NÁCKÉM 

018 

za nehody,
příslušné so
do 18ti let je
ihlašovatel.

Volným pob

0 hod. přes

ena ustájen

vodů) tohoto
závodů) toh

DONA

zpis byl schv

        

DVOŘE  

onemocně
outěže (tedy
ejich zákonn
 

bíháním psů

JIS; zahrani

ní za jeden s

o rozpisu 
hoto rozpisu

s.r.o.,

válen 9.3.20

ní, ztráty p
y i za přípa
ní zástupci.

ů ohrožujet

iční účastní

soutěžní de

u a zajištěna

, Pravč

018 (9/201

předmětů a
dné úrazy)
 Veškeré ná

te zdraví a

íci přes e-m

n je 450,- K

a proti úhra

čice, 

8) 

6 

jejich 
je dle 

áklady 

 život 

mail: 

č. 

adě 


