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Přihláška na závody: https://www.jezdectvi.org 
 

1. Základní ustanovení 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CHN - HOBBY 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 180616E2 
1.1.3. Název závodů: Víkend s haflingy pro děti i dospělé 
1.1.4. Pořadatel: JS Vrchovany – Obrok z. s.  ME 0018 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: ČSCHH 
1.1.6. Datum závodů: 15. 6. – 17. 6. 2018 
1.1.7. Místo konání: Vrchovany u Doks 
1.1.8. Omezující kritéria: Pouze pro koně plemene hafling 

  
Funkcionáři závodů: 
Ředitel závodů: Lucie Moravcová 
Sekretář závodů: Kateřina Kocíková, Dana Kolářová 
Kontaktní osoba: Pavel Studnička 602 161 263 
Hlavní rozhodčí: Ing. Kvapilová Markéta F0484 
Sbor rozhodčích: Ilona Matoušková F0576, Katarina Hlavová F1010, 

Daniela Ledlová E0372, Mgr. Petra Svobodová E0813 
Stavitel tratí / parkurů: Michael Moudrý B0551 
Komisař na opracovišti: určí hlavní rozhodčí 
Hlasatel: Daniela Ledlová 
Zpracovatel výsledků: Jana Bambuchová 
Lékařská služba: RZS Česká Lípa + MUDr. Vernerová Martina 
Veterinární dozor: MVDr. Jitka Kavalcová 
Podkovář: Pořadatel nezajišťuje 

 
1.2. Technické parametry 

1.2.1. Kolbiště:  otevřené pískové 80 x 65  
1.2.2. Drezurní obdélník: pískový  
1.2.3. Opracoviště:  travnaté 90 x 65 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka  
Uzávěrka jmenovitých přihlášek 5. 6. 2018 do 23:59 h, uzávěrka změn při prezentaci. 

 
2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes JIS ČJF: https://www.jezdectvi.org 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, a účastníci ukázek a přehlídek, kteří se mohou hlásit na 
kontaktní osobu tel.: 606 238 050, e-mail: studnickovi@vrchovany.cz) 

  

https://www.jezdectvi.org/
https://www.jezdectvi.org/
mailto:studnickovi@vrchovany.cz
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2.3. Prezentace  
pátek 15. 6. 2018 do 10 hod, kancelář na věži rozhodčích, tel. nebo SMS: 606 238 050 

 
2.4. Technická porada  

pátek 15. 6. 2018 - 20:00 na závodišti u stánku s občerstvením 
 

2.5. Start soutěží (zkoušek)   
 

Pátek 15.6.2018: 
8:00    svod klisen plemene hafling 
11:00 – 14:00 výkonnostní zkoušky plemene hafling 
15:00   Soutěž č. 1 drezura 4U pro 4 – 5leté koně (1. kolo drezurního šampionátu) 
                Soutěž č. 3 drezura DD pro 6 - leté a starší koně (1. kolo drezurního šampionátu) 
                Soutěž č. 15 drezura CN1 (drezurní zkouška pro hobby všestrannost mladí koně) 
                Soutěž č. 16 drezura CN1 (drezurní zkouška pro hobby všestrannost starší koně) 
 
Sobota: 
08:30   Soutěž č. 9 - hobby drezura Z1 - děti do 14 let  
09:00   Soutěž č. 10 - hobby drezura Z1 - jezdci od 14 let 
10:00   mladý vystavovatel  
10:45   Prezentace (přehlídka) plemenných hřebců plemene hafling 
11:00   jízda zručnosti s vodičem, bez vodiče  
13:00    Soutěž č. 11 – hobby parkur 60 cm děti do 14 let 
  Soutěž č. 12 – hobby parkur 60 cm jezdci od 14 let 
14:00    Soutěž č. 13 – hobby parkur 70 cm děti do 14 let 
  Soutěž č. 14 – hobby parkur 70 cm jezdci od 14 let 
15:00    Soutěž č. 5 - parkur stupně ZZ – otevřená soutěž pro koně plemene hafling 

zároveň šampionát mladých koní plemene hafling 1. kolo 
               Soutěž č. 15 – skoková zkouška hobby všestrannost mladí koně plemene hafling 
17:00    Soutěž č. 6 – parkur stupně ZM - otevřená soutěž pro koně plemene hafling 

zároveň šampionát starších koní plemene hafling 1. kolo 
               Soutěž č. 16 – skoková zkouška hobby všestrannost starší koně plemene hafling                         
19:00   seminář  
20:00   posezení s kapelou 
 
Neděle: 
8:00   Soutěž č. 15 – terénní zkouška hobby všestrannost mladí koně plemene hafling  
  Soutěž č. 16 – terénní zkouška hobby všestrannost starší koně plemene hafling 
9:00   Soutěž č. 7 – parkur stupně ZM -  otevřená soutěž pro koně plemene hafling 

zároveň šampionát mladých koní plemene hafling 2. kolo 
+ finále šampionátu mladých koní 

             Soutěž č. 8 – parkur stupně Z – otevřená soutěž pro koně plemene hafling  
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 zároveň šampionát starších koní plemene hafling 2. kolo 
+ finále šampionátu starších koní 

 11:00    Soutěž č. 2. drezura DÚ-A - pro 4 – 5leté koně  
(2. kolo drezurního šampionátu mladých koní),  

                Soutěž č. 4. drezura DJ pro 6 - leté a starší koně   
(2. kolo drezurního šampionátu starších koní) 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startů a změnu časového programu. 
Dekorování a předání cen po skončení jednotlivých soutěží. 
 

2.6. Sekretariát závodů - kancelář na věži rozhodčích  
pátek 15 – 19:30 hod 

 sobota, neděle 7.30 – 19 hod 
 

3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
3.1. Soutěž č. 1 – Drezurní úloha stupně "Z" – 4U/2017  

    (1. kolo drezurního šampionátu 4 – 5letých haflingů) 
Soutěž otevřena pouze pro 4 – 5leté koně plemene hafling. 
Rozhodování dle DP čl.432/N 34 “z jednoho místa”.  
Úloha je ČTENÁ, každý si zajistí svého čtenáře. 
Startovné: 300,- Kč  
Ceny: věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 500,- Kč, floty dle PJS 

 
3.2. Soutěž č. 2 – Drezurní úloha stupně "Z" - DÚ-A/2018 

(2. kolo drezurního šampionátu 4 – 5letých haflingů) 
Soutěž otevřena pouze pro 4 – 5leté koně plemene hafling. 
Hodnocení dle DP čl. 432/ N34 “z jednoho místa”. Úloha NENÍ čtená. 
Startovné: 300,- Kč 
Ceny: věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 500,- Kč, floty dle PJS 
 

3.3. Soutěž č. 3 - Drezurní úloha stupně "L" - DD/2018  
(1. kolo drezurního šampionátu 6letých a starších haflingů) 
Soutěž otevřena pouze pro 6leté a starší koně plemene hafling. 
Rozhodování dle DP čl. 437/ N40 „tři rozhodčí“. Úloha NENÍ čtená.  
Startovné: 400,- Kč  

   Ceny: věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 500,- Kč, floty dle PJS 
 

3.4. Soutěž č. 4 – Drezurní úloha stupně "L" - DJ/2018  
(2. kolo drezurního šampionátu 6letých a starších haflingů) 
Soutěž otevřena pouze pro 6leté a starší koně plemene hafling. 
Rozhodování dle DP čl. 437/ N40 „tři rozhodčí“. Úloha NENÍ čtená.  
Startovné: 400,- Kč  
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Ceny: věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 500,- Kč, floty dle PJS 
 

3.5. Soutěž č. 5 – skoková soutěž stupně ZZ 
(1. kolo skokového šampionátu 4 – 5letých haflingů) 
Soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie koní plemene hafling. 
Rozhodování podle čl. 298.2.1 PJS na limitovaný čas 
Startovné 300,- Kč 
Ceny: věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 500,- Kč, floty dle PJS 
 

3.6. Soutěž č. 6 – skoková soutěž stupně ZM 
(1. kolo skokového šampionátu 6letých a starších haflingů) 
Soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie koní plemene hafling. 
Rozhodování podle čl. 298.2.1 PJS na limitovaný čas 
Startovné 300,- Kč 
Ceny: věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 500,- Kč, floty dle PJS 
 

3.7. Soutěž č. 7 – skoková soutěž stupně ZM 
(2. kolo skokového šampionátu 4 – 5letých haflingů) 
Soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie koní plemene hafling. 
Rozhodování podle čl. 238.2.1 PJS na čas bez rozeskakování 
Startovné 300,- Kč 
Ceny: věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 500,- Kč, floty dle PJS 
 

3.8. Soutěž č. 8 – skoková soutěž stupně Z 
(2. kolo skokového šampionátu 6letých a starších haflingů) 
Soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie koní plemene hafling. 
Rozhodování podle čl. 238.2.1 PJS na čas bez rozeskakování 
Startovné 300,- Kč 
Ceny: věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 500,- Kč, floty dle PJS 

 
HOBBY SOUTĚŽE 

 
3.9. Soutěž č. 9 – HOBBY Drezurní úloha stupně "Z1/2016" pro děti 

     Soutěž otevřená pro děti do 14 let.         
Soutěž otevřena pouze pro koně plemene hafling. 
Rozhodování dle DP čl.432/N 34 “z jednoho místa”.  
Úloha je ČTENÁ, každý si zajistí svého čtenáře. 
Startovné: 300,- Kč  

  Ceny věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 000,- Kč, floty dle PJS 
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3.10. Soutěž č. 10 – HOBBY Drezurní úloha stupně "Z1/2016" pro dospělé 
     Soutěž otevřená pro jezdce od 14 let.         

Soutěž otevřena pouze pro koně plemene hafling. 
Rozhodování dle DP čl.432/N 34“z jednoho místa”.  
Úloha je ČTENÁ, každý si zajistí svého čtenáře. 
Startovné: 300,- Kč  

  Ceny věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 000,- Kč, floty dle PJS 
 

3.11. Soutěž č. 11 – HOBBY skoková soutěž 60 cm pro děti do 14 let 
Soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie koní plemene hafling. 
Rozhodování podle čl. 298.2.1 PJS na limitovaný čas 
Startovné 300,- Kč 
Ceny věcné do pátého místa v celkové hodnotě 1 000,- Kč 
 

3.12. Soutěž č. 12 – HOBBY skoková soutěž 60 cm pro jezdce od 14 let 
Soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie koní plemene hafling. 
Rozhodování podle čl. 298.2.1 PJS na limitovaný čas 
Startovné 300,- Kč 
Ceny věcné do pátého místa v celkové hodnotě 1 000,- Kč 
 

3.13. Soutěž č. 13 – HOBBY skoková soutěž 70 cm pro děti do 14 let 
Soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie koní plemene hafling. 
Rozhodování podle čl. 298.2.1 PJS na limitovaný čas 
Startovné 300,- Kč 
Ceny věcné do pátého místa v celkové hodnotě 1 000,- Kč 
 

3.14. Soutěž č. 14 – skoková soutěž 70 cm pro jezdce od 14 let 
Soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie koní plemene hafling. 
Rozhodování podle čl. 298.2.1 PJS na limitovaný čas 
Startovné 300,- Kč 
Ceny věcné do pátého místa v celkové hodnotě 1 000,- Kč 

 
3.15. Soutěž všestrannosti HOBBY„ZK“  

(Šampionát 4 a 5 letých haflingů) 
 Soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie koní plemene hafling. 
 drezurní zkouška: CN 1/14 (obdélník 20 x 40 m) 
terénní zkouška: dle pravidel PJS  
skoková zkouška: dle pravidel PJS  
Startovné: 700,- Kč  
Ceny: věcné ceny v minimální hodnotě 1.000,- Kč   
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3.16.  Soutěž všestrannosti HOBBY„Z“  
(Šampionát 6 letých a starších haflingů) 
 Soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie koní plemene hafling. 
 drezurní zkouška: CN 1/14 (obdélník 20 x 40 m) 
terénní zkouška: dle pravidel PJS  
skoková zkouška: dle pravidel PJS  
Startovné: 700,- Kč  

       Ceny: věcné ceny v minimální hodnotě 1.000,- Kč   
 

Ukázky a přehlídky: 
Ukázka jízdy zručnosti dětí na koních plemene hafling. 
Mladý vystavovatel – soutěž v předvádění koní dětmi při výstavách koní plemene hafling. 
Přehlídka (prezentace) plemenných hřebců plemene hafling. 
 
Informace o přihláškách do ukázek a přehlídek na tel.: 606 238 050  
nebo e-mail: studnickovi@vrchovany.cz 

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
Dekorování dle PJS nejméně však 5 umístěných. Jezdci umístění na 1. – 3. místě ceny viz soutěže.  
Vyhodnoceny budou šampionáty jednotlivých disciplín a kategorií: věcné ceny do 3. místa. 
 
Pořadí drezurního šampionátu se určí podle součtu procent z jednotlivých kol dané kategorie koní. 
  
Pořadí skokového šampionátu určí finále, do kterého postupuje 40 % nejlepších dvojic s nejmenším 
součtem trestných bodů z prvního a druhého kola dané kategorie koní.  
Do rozeskakování se započítávají trestné body z jednotlivých kol. 

 
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. 
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5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
 

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace 
Soutěže jsou otevřené pouze pro koně plemene hafling. 

 
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 

zajišťuje pořadatel od 15. 6. 2018 do 17. 6.2018 na základě závazné objednávky. 
Ustájení je v mobilních boxech.  
Cena ustájení (včetně steliva a sena) činí 1.200,- Kč/kůň a pobyt.  
Uzávěrka objednávek ustájení: ZÁROVEŇ S PŘIHLÁŠKOU (5. 6. 2018).  
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování:   
- www. http://berstejn.cz/ 
- www.pension-skalka.cz 

- Jana Ptáčková, Deštná 4, ☎ +420 720 040 172, ☎ +420 
724 341 055.penziondestna@seznam.cz 

- PENZION -  ČERNÝ MLÝN, Nedamov 25. tel.:777 283 762 
 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel – na louce před kolbištěm 

 
7. Schvalovací doložka 

Rozpis zpracoval:   Pavel Studnička       
  
Rozpis za OV ČJF schválil: Jaroslava Vávrová, dne 8.5.2018 

http://www.pension-skalka.cz/
mailto:penziondestna@seznam.cz

