
SELSKÁ JÍZDA ČAKOVIČKY 

ROZPIS HOBBY SKÁKÁNÍ 

(180609B3) 

 

1. Základní údaje 

Místo konání: Areál - Čakovičky 57, 250 63 

Datum: 9.6.2018 

Stavitel parkuru: Petr Švec 

Rozhodčí: Ivana Nejedlá , Ilona Matoušková 

Hlasatel: Gabriela Doležalová 

Komisař na opracovišti: Kamila Veselá 

Kontakt: Ivana Nejedlá 733 547 994 nebo Kamila Veselá 723777099 

 

2. Technické údaje 

Předpisy del PSJ, ustanovení tohoto rozpisu závodů. 

 

3. Soutěže a časový program 

 

Od 10 00 hod společné opracování koní na kolbišti pro soutěž č.1, v 10 15 hod začátek první 

soutěže, další soutěže návazně po sobě.  

 

Ukázka č.1 Jízda zručnosti 

 Určeno pro menší děti a začínající jezdce  

1. Fáze slalom a kavalety 

2. Fáze křížky s alternativou kavalet 

Dekorováni budou všichni jezdci 

Startovné 250,- Kč 

Soutěž č.2 hobby soutěž do 60 cm na limitovaný čas 

Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl.A 298.2.1. 

Soutěž na limitovaný čas, bez rozeskakování, bez kombinací, 8 překážek do 60 

cm. 

Startovné 250,- Kč 

Soutěž č.3 hobby soutěž do 70 cm na limitovaný čas 

Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl.A 298.2.1. 

Soutěž na limitovaný čas, bez rozeskakování, bez kombinací, 8 překážek do 70 

cm. 

Startovné 250,- Kč 



 

Soutěž č.4 hobby soutěž do 80 cm na limitovaný čas 

Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl.A 298.2.1. 

Soutěž na limitovaný čas, bez rozeskakování, bez kombinací, 8 překážek do 60 

cm. 

Startovné 250,- Kč 

Soutěž č.5 hobby soutěž do 90 cm na limitovaný čas 

Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl.A 298.2.1. 

Soutěž na limitovaný čas, bez rozeskakování, bez kombinací, 8 překážek do 90 

cm. 

Startovné 250,- Kč 

 

4. Společná pravidla 

 

Počet koní na jednoho jezdce není omezen. Jeden kůň v těchto soutěžích smí startovat pouze 

dvakrát. V případě že v jednotlivých skokových soutěžích nedosáhne počet startujících 20, má 

právo pořadatel soutěže sloučit do podoby „handicap“ – vyhodnocovány společně dle 

rozhodnutí rozhodčího a pořadatele. Pro vyhodnocení pořadí nebude záležet na tom, jakou 

výšku překážek dvojce absolvovala.  

 

Startovné: 250,- Kč  

Ceny:  Dekorační floty dle PSJ a věcné ceny  

 

5. Rozpis zpracoval: Tomáš Veselý 

 

6. Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 11.5.2018 


