
Jezdecký klub Voleveč – subjekt ČJF (MB0121) 

Rozpis jezdeckých závodů ČJF 

30.6.2018 

 

Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org/zavody 

 
1. Základní ustanovení. 

1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CHN, CSN - Hobby 

1.1.2. Číslo závodů ČJF: 18063OB4 
1.1.3. Název závodů: Skokové hobby závody 

1.1.4. Pořadatel: JK Voleveč z.s. - subjekt ČJF (MB0121) 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: - 
1.1.6. Datum závodů: 30.6.2018 

1.1.7. Místo konání: Statek Voleveč, Košovice 5, 25901 Votice 

1.1.8. Omezující kritéria: Soutěže jsou přístupné i jezdcům a koním bez licencí 
 

  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Ing. Iva Jirovcová 

Sekretář závodů: Olina Křiváčková 

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Rychlíková, 608479748 

Hlavní rozhodčí: Josef Pešek 

Sbor rozhodčích: Hana Holá 

Stylový rozhodčí: - 
Technický delegát: - 
Stavitel tratí / parkurů: Jiří Šteker 
Asistent stavitele: - 
Komisař na opracovišti: Zuzana Wanglerová 

Hlasatel: Magdaléna Křížová 

Zpracovatel výsledků: Magdaléna Křížová 

Lékařská služba: MUDr. Anna Koláčná 

Veterinární dozor: MVDr. Michal Šindelář 
Podkovář: - 

 

 

1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:   Travnaté 80x40m  
1.3.2. Opracoviště:  Travnaté 70x40m 

1.3.3. Opracování:  Opracoviště otevřeno od 9.00 hod. do konce trvání závodů 

 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 

   Uzávěrka přihlášek je 29.6.2018, do 12.00 hod. 
 

2.2. Přihlášky 

Přihlášení on-line přes web www.jezdectvi.org/zavody 

2.3. Prezentace 

   V kanceláři závodů od 7.30 – do 8.30 pro soutěž č. 1 nebo telefonicky den před 
   závody do 22h nebo v den závodů do 8:30. 
 

http://www.jezdectvi.org/zavody
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2.4. Technická porada 

   Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci. 
2.5. Start soutěží (zkoušek)   

   Soutěž č.1 – v 9.30 

2.6. Sekretariát závodů 

  Sekretariát pracuje v místě konání závodů, dne 30.6.2018 od 7.00 do konce 
  závodů. 

2.7. Další důležité informace 

 

3. Přehled jednotlivých kol soutěží: 
1. 40 cm – s vodičem/bez vodiče 

2. 60 cm – postupná obtížnost 
3. 70 cm – na limitovaný čas 

4. 80 cm – na limitovaný čas 

5. ZM – běžná s rozeskakováním 

6. Z – běžná s rozeskakováním 

 

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

4.1. Soutěž č.1 – Ukázka jezdecké dovednosti do 40 cm s vodičem/bez vodiče 

„Křížkový parkur“ pro děti s vodičem nebo bez vodiče, výška překážek max. 40 cm, prosíme 
rodiče a trenéry, aby zhodnotili schopnosti jezdců a rozhodli, zdali děti pojedou s vodičem nebo 
bez vodiče. Účastnit se mohou jezdci jak na pony, tak na velkých koních. Po dojetí parkuru děti 
seskočí z koně a následně absolvují krátkou dráhu pěšmo, která se hodnotí na čas. V 9.00 
proběhne společná prohlídka parkuru a běžecké tratě. 
Flot a upomínkový předmět obdrží všichni zúčastnění jezdci. 
Startovné 250,- Kč. 

      4.2. Soutěž č. 2 – Postupná obtížnost do 60 cm  
8 překážek, soutěž na čas a dobré body. 
Soutěž pro koně i jezdce bez omezení. 
Hodnocení dle čl. 269. 
Floty dle PJS a věcné ceny pro první tři umístěné. 
Startovné 250,- Kč. 

      4.3. Soutěž č. 3 – Skoková soutěž 70 cm na limitovaný čas 

8 překážek bez kombinace do max. výšky 70 cm, na limitovaný čas. 
Soutěž pro koně i jezdce bez omezení. 
Hodnocení dle st. A čl. 298.2.1. 
Floty dle PJS a věcné ceny pro první tři umístěné. 
Startovné 250,- Kč. 

      4.4. Soutěž č. 4 – Skoková soutěž 80 cm na limitovaný čas 

8 překážek bez kombinace do max. výšky 80 cm, na limitovaný čas. 
Soutěž pro koně i jezdce bez omezení. 
Hodnocení dle st. A čl. 298.2.1. 
Floty dle PJS a věcné ceny pro první tři umístěné. 
Startovné 250,- Kč.     
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 4.5. Soutěž č. 5 – Skoková soutěž ZM 

Běžná soutěž s rozeskakováním. 
Soutěž pro koně i jezdce bez omezení. 
Hodnocení dle čl. 238.1.2 
Floty dle PJS a věcné ceny pro první tři umístěné. 
Startovné 300,- Kč 

 4.6. Soutěž č. 6 – Skoková soutěž Z 

Běžná soutěž s rozeskakováním. 
Soutěž pro koně i jezdce bez omezení. 
Hodnocení dle čl. 238.1.2 
Floty dle PJS a věcné ceny pro první tři umístěné. 
Startovné 300,- Kč. 

 
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. 
 

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace 

 
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 

Ustájení pořadatel nezajišťuje. 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 

Ubytování pořadatel nezajišťuje. 
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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 

 
7. Partneři závodů 

 

8. Schvalovací doložka 

 

Rozpis zpracoval: Magdaléna Křížová    
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 16.4.2018 

 
 

 

 


