
 
 

ROSNICKÉ MILITARY 

závody v jezdecké všestrannosti 
18. - 19. srpen 2018 

Karlovy Vary - Rosnice 
                                  

Jezdecká sportovní stáj Tandem Karlovy Vary 
________________________________________________________________________________ 

 

1. Základní ustanovení. 
 

1.1. Základní informace 
 
1.1.1. Kategorie závodů: CNC, CNC - hobby, OM 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 180818K1 
1.1.3. Název závodů: Rosnické military - závody v jezdecké všestrannosti 
1.1.4. Pořadatel: Jezdecká sportovní stáj Tandem Karlovy Vary, spolek (MK 0066) 
1.1.5. Datum závodů: 18. - 19. srpen 2018 
1.1.6. Místo konání: Karlovy Vary - Rosnice 

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 
Ředitel závodů: Matúš Milan - 777 010 463 
Sekretář závodů: Vamosiová Kateřina - 723 139 922, jsstandem.kv@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Mukenšnáblová Jana - 777 010 463 
Hlavní rozhodčí: ing. Paleček Jan - D 0158 
Sbor rozhodčích: Palečková Eva - D 0157, Rajchmanová Palečková Jana - D 0941  
Technický delegát: ing. Klauz Antonín - B 0035 
Stavitel tratí / parkurů: Pokorný Robert - B 2144, Ságl Zdeněk - C 1005 
Komisař na opracovišti: Němec Zdeněk - C 1006 
Hlasatel: Kafuňek Miroslav 
Zpracovatel výsledků: Bambuchová Jana 
Lékařská služba: MUDr Penc Jiří - 777 085 880, ZZS Karlovarského kraje 
Veterinární dozor: MVDr. Soběslavský Karel - 608 861 493   
Podkovář: Hlaváček Ondřej - 603 548 842 

 
 

1.3. Technické parametry 
 

1.3.1. Kolbiště:  drezurní a skokové - travné, crossové - travnaté, mírně zvlněné  
1.3.2. Opracoviště:  travnaté  
1.3.3. Opracování:  na opracovištích bude časově upřesněno na technické poradě 

 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka : přihlášek jmenovitých 15.8.2018 - 23:00 hod., konečných při prezentaci 



 
 

 
2.2. Přihlášky : dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém JIS : 

https://www.jezdectvi.org/závody 
        (výjimku mají pouze zahraniční účastníci, kteří se mohou hlásit do hobby soutěží u 
         kontaktní osoby)                      

 
2.3. Prezentace : pátek 17.8.2018 - 14:00 až 18:00 hod. v sekretariátu závodů, možno i 

telefonicky (723 139 922, 777 010 463) 
 
2.4. Technická porada : pátek 17.8.2018 - 19:00 hod. u sekretariátu závodů 

 
2.5. Start soutěží (zkoušek) :  

         sobota 18.8.2018   -  8:00 hod. drezurní zkoušky hobby 60, hobby ZK, hobby Z, pony Z, 
                                                                       pony L, ZK, Z, ZL                 
                                               - 14:00 hod. skokové zkoušky (ve stejném pořadí) 
         neděle 19.8.2018   -   9:00 hod. terénní zkoušky (ve stejném pořadí)  
         Pořadatel může změnit časový plán v návaznosti na konečný počet startujících.   

 
2.6. Sekretariát závodů : Penzion U Kaštanů (letní zahrádka) po celou dobu trvání závodů 

 
2.7. Další důležité informace : přejímka tratí terénních zkoušek sborem rozhodčích a 

technickým delegátem bude v pátek 17.8.2018, jezdcům budou tratě zpřístupněny 
k prohlídkám po jejich oficiálním otevření   

 
 

3. Soutěže, startovné a ceny 
 
      3.1. Soutěž všestrannosti „ZL“ – Velká cena společnosti Kamír a Co spol. s r.o. 
                otevřená soutěž, přístupná bez omezení 
                drezurní zkouška – CN 3/14 (obdélník 20x60 m) 
                skoková a terénní zkouška – dle PJS 
                startovné – 500,- Kč        
                ceny – floty, věcné ceny v celkové hodnotě 5.000,- Kč (pro prvních pět umístěných)        

        
 
       3.2. Soutěž všestrannosti „Z“ – Cena Jezdecké sportovní stáje Tandem K. Vary 
                otevřená soutěž, přístupná bez omezení 
                drezurní  zkouška - CN2/14 (obdélník 20x60 m)  
                skoková a terénní zkouška - dle PJS  
                startovné - 500,- Kč 
                ceny - floty, věcné ceny v celkové hodnotě 3.500,- Kč  
                (pro prvních pět umístěných)  
 
 
       3.3. Soutěž všestrannosti „ZK“ – Cena společnosti ADW FEED a.s. 
                otevřená soutěž, přístupná bez omezení  
                a zároveň Mistrovství karlovarské oblasti                                                                                                                  
                drezurní zkouška - CN2/14 (obdélník 20x60 m)   
                skoková a terénní zkouška - dle PJS 
                startovné - 500,- Kč 
                ceny - floty, věcné ceny v celkové hodnotě 2.000,- (pro prvních pět umístěných) 
                ceny OM – floty, medaile, finanční odměny v celkové hodnotě 2.000,- Kč (1.000,- 600,- 
                400,-) věnuje OV karlovarské oblasti                                                                                                          



 
 
       3.4. Soutěž všestrannosti pony „LP“ - Velká cena Chladící společnosti cz 
                soutěž pro jezdce 10-16 let na pony do 148 cm 
                drezurní zkouška – CN 1/14 (obdélník 20x40 m)  
                skoková a terénní zkouška - dle PJS 
                startovné - 500,- Kč 
                ceny - floty, věcné ceny v celkové hodnotě 3.000,- Kč (pro prvních pět umístěných) 
 
       3.5. Soutěž všestrannosti pony „ZP“ - Malá cena Chladící společnosti cz 
                soutěž pro jezdce 10-16 let na pony do 148 cm   
                drezurní zkouška  - CN 1/14 (obdélník 20x40m) 
                skoková a terénní zkouška - dle PJS 
                startovné - 500,- Kč 
                ceny - floty, věcné ceny v celkové hodnotě 2.000,- Kč (pro prvních pět umístěných) 
 
       3.6. Soutěž všestrannosti hobby „Z“ - Cena Restaurace a penzionu U Kaštanů Rosnice 
                otevřená soutěž, přístupná bez omezení 
  

                drezurní zkouška - CN 2/14 (obdélník 20x40 m)   
                skoková a terénní zkouška - dle PJS   
                startovné - 500,- Kč 

ceny - floty, věcné ceny v celkové hodnotě 2.000,- Kč (pro prvních pět umístěných) 
 
       3.7. Soutěž všestrannosti hobby „ZK“ - Cena Horse Shop K. Vary   
                otevřená soutěž, přístupná bez omezení 
                drezurní zkouška - CN 1/1 (obdélník 20x40 m)  
                skoková a terénní zkouška - dle PJS 
                startovné - 500,- Kč 
                ceny - floty, věcné ceny v hodnotě 1.500,- Kč  
           (pro prvních pět umístěných) 
 
       3.8. Soutěž všestrannosti hobby „60“ – Malá cena společnosti Kamír a Co spol. s r.o.  
                otevřená soutěž, přístupná bez omezení 
                drezurní zkouška - CN 1/1 (obdélník 20x40 m) 
                skoková zkouška - do 60 cm, délka 400 m, rychlost 325 m/min, 8 př/sk 
                terénní zkouška - do 60 cm (pevná část), délka 1.200 m, rychlost 400 m/min, 12 př/sk 
                startovné - 500,- Kč 
                ceny - floty, věcné ceny v hodnotě 1.000,- Kč (pro prvních pět umístěných) 
 
                Společnost Kamír a Co spol. s r.o. věnuje do všech soutěží floty a další drobné ceny. 

 
4.  Technická ustanovení 
Předpisy  

3.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF 
(VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 

3.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
3.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
3.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
3.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
3.2. Veterinární předpisy 

 
3.2.1. 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. 



 
 

3.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 

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

 
4. Obecné informace 

 
4.1. 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. 

 
4.2. 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 ! 

 
4.3. Ustájení 

Ustájení pořadatel zajišťuje v místě konání v turnajových boxech na základě závazné 
objednávky v přihlášce a pouze po zaplacení částky za ustájení do 10.8.2018 na účet 
pořadatele. 
Po splatnosti pořadatel nezaručuje ustájení v místě, zajistí ustájení mimo místo konání 
(cca 3 km). 
- cena ustájení - na celou dobu pobytu 17.-19.8.2018 - 1.500,- Kč (včetně sena a slámy) 
- účet pořadatele - 183618777/0300, do poznámky uveďte jméno koně (pro identifikaci 
   plátce)         
- vratná částka v případě zrušení ustájení v místě - 300,- Kč  
- požadujeme vratnou kauci 500,- Kč/kůň na předání vyklizeného boxu 
 

4.4. Ubytování. 
Ubytování pořadatel nezajišťuje. 
- v místě - Penzion U Kaštanů - 606 932 604 
- mimo místo (3 km) - Ubytovna U Hvězdy - 602 429 800 
 
Elektrická přípojka. 
Není k dispozici. 

 
4.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – zajištěna 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v místě po celé dny konání závodů 
Parkování vozidel – v místě u turnajových boxů pro dopravce koní a účastníky závodů, 
                                           v místě na parkovištích u Penzionu u Kaštanů pro veřejnost  
  

 
5. Schvalovací doložka 

 
Rozpis zpracoval: Mukenšnáblová Jana                       
Rozpis za OV ČJF schválil: Vít Čmolík 28.6.2018 

 


