
ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ – hobby 

BŘEZNICE 2018 

Datum: 9. 6. 2018 

Pořadatel: Jezdecký klub Xaverov, Přední Poříčí, z.s. (MB0462) 

Místo konání: Březnice – jezdecký areál Xaverov (směr Rožmitál p/T) 

Číslo závodů: 180505B3 

Kolbiště: travnaté, nepravidelné (100x100 m) 

Opracoviště: pískové, nepravidelné (40x45 m) 

Funkcionáři: Ředitel: Mgr. Jana Švendová 

 Hospodář: Jana Ptáčková 

 Rozhodování: MVDr. Roman Zahrádka, Stanislav Jílek 

 Hlasatel: Mgr. A. Holub 

 Autor parkuru: Stanislav Jílek 

 Org. Zajištění: Stanislav Ryjáček 

 Dozor opracoviště: Jana Štěrbová 

 Veterinární dohled: MVDr. Tereza Jindrová 

Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu 

Rozpis těchto závodů 

 

Soutěže: 

Ukázka jízdy zručnosti pro děti do 15 let s vodičem a bez vodiče do 40 cm 

 

1. Skoková soutěž do 60 cm – bez kombinace na limitovaný čas 

Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1 

Před zahájením soutěže je povolena prohlídka parkuru a opracování koní na kolbišti 

s možností skoku určených překážek. Věcná cena pro vítěze. 

2. Skoková soutěž do 70 cm – bez kombinace na limitovaný čas 

Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1 

Před zahájením soutěže je povolena prohlídka parkuru a opracování koní na kolbišti 

s možností skoku určených překážek. Věcná cena pro vítěze. 

3. Honební skákání do 80 cm – 5 terénních skoků, 5 parkurových skoků 



Hodnocení podle čl. 277, dle tabulky C, na čas 

Věcná cena pro vítěze. Tato soutěž se uskuteční, pokud bude přihlášeno minimálně 6 

startujících. 

4. Skoková soutěž do 80 cm – s rozeskakováním na čas 

Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2, jedno rozeskakování. Věcná cena pro vítěze. 

5. Dvoufázové skákání 90-90 cm – 7+5 skoků, vodní příkop s alternativou jiného skoku 

Rozhodování dle čl.274.5.3 

Věcná cena pro vítěze 

 

Ukázková soutěž skoků mohutnosti (mini-maxi)  do 110 cm 

 

Jednotné startovné 150,- Kč 

 

Program závodů: Finanční plnění a uzávěrka jednu hodinu před začátkem soutěže. Začátek 

soutěže č. 1 je stanoven na 10:00 hod, ostatní následují 

 

 

1) Jezdci a koně v kterékoliv ze soutěží nemusí být držiteli jezdecké licence. Jezdci 

musí mít platnou registraci v ČJF!!! Jezdci do 16-ti let musí mít bezpečnostní vestu. 

Ústroj musí být korektní. Jezdecká přilba je povinná, kdykoliv sedí jezdec na koni 

v celém areálu. 

2) Veterinární předpisy: před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné 

veterinární potvrzení předepsané pro účast sportovních koní na závodech v roce 

2018 opatřené náležitostmi. 

3) Pořadatel nenese odpovědnost za případný úraz jezdce, koně nebo diváka 

4) Ve všech soutěžích obdrží jezdci floty podle PJS 

5) Lékařská a veterinární služba zajištěna 

6) Ubytování ani ustájení pořadatel nezajišťuje 

7) Kancelář závodů je pod věží rozhodčích 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu podle počtu přihlášek do soutěží. 

 

Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 9.4.2018  


