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1.3. Technické parametry: 
 
  1.3.1. Kolbiště: písčité s geotextilií 65 x 50 metrů (nově rozšířené o 15 metrů) 
1.3.2. Opracoviště: písčité s geotextilií 64 x 24 metrů - hala 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh: 
 
  2.1. Uzávěrka přihlášek do čtvrtku 26.4.2018 23.55 hodin 
         Objednání boxů přes JIS do 26. 4. 2018 
 
2.2. Přihlášky: 
 
Dle PJS výhradně přes : Jezdecký Informační systém (JIS) 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na info@tjslovan.cz) 
Povinnou součásti přihlášky zahraničních jezdců je datum narození jezdce a rok 
narození koně!!! 
 
  2.3. Prezentace pouze při změně do 9:00 na tel.: +420 605 342 683 
  2.4. Technická porada se nekoná 
  2.5. Start soutěží od 10:00 soutěže č.1 – č. 5  
  2.6. Sekretariát závodů v kanceláři závodů od 9:00 
2.7. Další důležité informace - do navigace zadávejte Frenštát p.R., Ke   
       Stadiónu 1999 
 

 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží: 
 
  Soutěže č. 1,2,3,4,5, - oficiální 
 
 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny: 
 
 
4.1. Skoková soutěž "ZM" - Cena fy SRNĚNSKÁ & SVOBODOVÁ s.r.o. 
hodnocení pravidla čl. 298.2.1. na limitovaný čas 
startovné: 200 Kč 
Věcné ceny v hodnotě 900,- Kč pro první tři umístěné (400,- 300,- 200,-) 
 
4.2. Skoková soutěž stupně "Z" - Cena Jezdeckých potřeb EQUIVET paní Petry 
Kaločové, Frýdek Místek, Křižíková 3278 
hodnocení pravidla čl. 298.2.1. na limitovaný čas  
startovné: 250 Kč 
Výhry v hodnotě 2500,- Kč pro první tři umístěné (700,- 600,- 500,- 400,- 300,-) 
 
4.3. Skoková soutěž stupně "ZL" - Cena Jezdeckých potřeb Pegas paní Elen 
Kopecké, Valašské Meziříčí, Palackého 482/34 
hodnocení pravidla čl. 298.2.4. s návazným rozeskakováním 
startovné: 300 Kč 
Výhry v hodnotě 3000,- Kč pro prvních pět umístěných (800,- 700,- 600,- 500,- 400,-) 
 



 
4.4. Skoková soutěž stupně "L* "- CCeennaa  PPáálleenniiccee  ZZuubbřříí  --PPeettrraa  SSttrroommsskkééhhoo,,  ZZuubbřříí   
hodnocení pravidla čl. 238.2.1. na čas 
startovné: 350 Kč 
Výhry v hodnotě 4000,- Kč pro prvních pět umístěných 1200,- 900,- 800,- 600,- 500,- 
 
4.5. Skoková soutěž st. "S* " - Májová cena Starostky Města Frenštátu p.R. 2017 
hodnocení pravidla čl. 238.2.2. na jedno rozeskakování 
startovné: 400 Kč 
Výhry v hodnotě 6000,-Kč pro prvních pět umístěných (1600,- 1400,- 1200,- 1000,- 
800,-) 
 
 
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. 
 
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. 
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 
400 Kč na den / box. Podestýlka a seno v ceně 
 
 



6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
V areálu po dohodě.  
Možnosti ubytování naleznete na www.frenstatpr.cz v sekci UBYTOVÁNÍ 
 
6.5. Ostatní služby 
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – se nezajišťuje 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel –  dle informačních a  směrovacích tabulí 
 
                                           
6. Partneři závodů: 
 
7. Schvalovací doložka: 
 
 
Rozpis zpracoval:                                   Rozpis byl schválen 23.3.2018 (19/2018) 
 
JUDr. Čeněk Šrubař                                                                                                                           
                                                                              
 
 


