
Kriteria mladých koní, KMK 2018 
Vyhlašovatel : Svaz chovatelů koní Kinských, SCHKK 

Pořadatel: TJ Equus Kinsky 

 

 

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

  

1. Základní ustanovení:  

 

1.2. Funkcionáři závodů:  

                   

    

  

1.3. Technické parametry  

 1.3.1. Kolbiště:                 90 x 50m, povrch bílý písek + geotextilie  

             1.3.2.   Opracoviště:                    50 x 50 m, povrch bílý písek + geotextilie  

  
  

 

 

1.1.1.  Kategorie závodů:  CSN  

1.1.2.  Číslo závodů ČJF:  180823A1 

1.1.3.  Název závodů:  Kritéria mladých koní - skoky  

1.1.4.  Pořadatel:  MA0292   TJ Equus Kinsky, z.s.  

1.1.5.  Spolupoř. subjekt:  SCHKK 

1.1.6.  Datum závodů:  23. 8. 2018  

1.1.7.  Místo konání:  Jezdecká škola a Hřebčín Equus Kinsky, Hradištko u Sadské  

1.1.8.  Omezující kritéria:    

Ředitel závodů:                              Petr Půlpán, tel. 777 247 110 

Sekretář závodů:  Mgr. Eva Štěpánková, tel. 737 674 267 

Kontaktní osoba:  Mgr. Kateřina Hanušová, tel. 739 082 882   

Hlavní rozhodčí:  Ing. Marcela Šímová D0134 

Sbor rozhodčích:  Irena Hůlková A0093,  Ing. Jiří Gotvald B0483 , Jitka Procházková 

Komisař KMK:  Jan  Chýle  E0251 

    

Stavitel tratí / parkurů:  Ing. Jan Šíma D0129  

Technické zabezpečení:   Petr Půlpán ml. 

Komisař na opracovišti:  Sbor rozhodčích dle denního rozpisu 

Hlasatel:  Irena Hůlková 

Zpracovatel výsledků:  Petr Půlpán ml. 

Lékařská služba:  Dana Švejdová  

Veterinární dozor:  MVDr. Alena Černá  



2. Přihlášky a časový rozvrh:  

2.1. Uzávěrka přihlášek:   středa  22. 8. 2018  do 20.oo hod.  
2.2. Přihlášky  

  

Dle PJS přes Online přihláškový systém ČJF: https://www.jezdectvi.org/zavody 

nebo na js@equus-kinsky.cz v nouzi se mohou jezdci hlásit přes kontaktní osobu. Každý kůň 
musí mít před prvním startem v KMK vyplněnou přihlášku do KMK 2018, jejíž sken nebo foto 
včetně podpisu majitele koně zašle přihlašující osoba na email: prihlaskykmk@seznam.cz. 
Koně startující v KMK musí splňovat podmínky pro start koní v KMK uvedené v Zásadách pro 

KMK 2018. Přihláška koně do KMK 2018je součástí tohoto rozpisu a je také ke stažení na 
www.kone-hradistko.cz.  

  

2.3. Prezentace: Ukončení prezentace hodinu před začátkem příslušného zahajovacího 

tréninku. Možnost telefonické prezentace na telefonu: 737 674 267 Mgr. Eva 

Štěpánková, i den předem od 18 do 20 hod.  

  

  

2.4. Technická porada  nekoná se  

2.5. Start soutěží (zkoušek)  9:00 zahajovací trénink soutěže č.1,  ostatní následují  

2.6. Sekretariát závodů:   na věži rozhodčích – pracuje od doby prezentace   

  
3. Soutěže, startovné:  

  

3.1. Skoková soutěž stupně ZL  –  KMK pro 4-leté klisny  

Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3  

Startovné: 400,-Kč  

   

3.2. Skoková soutěž stupně   ZL  –  KMK pro 4-leté hřebce a valachy  

Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3  

Startovné: 400,-Kč  

  

3.3. Skoková soutěž stupně  L*  –  KMK pro 5-leté klisny  
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 

Startovné: 400,-Kč  

  

3.4. Skoková soutěž stupně  L**  –  KMK pro 5-leté hřebce a valachy  
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3  

Startovné: 400,-Kč  

  

3.5. Skoková soutěž stupně   S* -  KMK pro 6-leté klisny   

Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3  

Startovné: 400,-Kč  
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3.6. Skoková soutěž stupně   S* -  KMK pro 6-leté hřebce a valachy  

Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3  

Startovné: 400,-Kč  

  

 

Před každou kvalifikační kategorií KMK je vypsán 90-ti sekundový zahajovací trénink dle NÚ k 

čl.202 PJS a NÚ Všeobecných pravidel N9, odst.5.  

Před zahajovacími tréninky pro 4-leté koně opracování na kolbišti s možností skoku 2 

překážek určených sborem rozhodčích.  
Majitelům koní vyplatí pořadatel příspěvek na náklady spojené s účastí koně 

v jednotlivých kolech a finále KMK. Po finále KMK majitelé vyúčtují s pořadatelem 
konečné náklady na účast koně v seriálu KMK formou fakturace nebo žádosti o 
finanční příspěvek (viz Zásady KMK 2018). 

  

  

4. Technická ustanovení  

4.1. Předpisy   

Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 

Veterinárními pravidly, STP, a tímto rozpisem závodů. Současně i Zásadami pro soutěže 

Kritérium mladých koní v roce 2018.  

 4.1.1.  Účastníci budou  dekorování dle VP čl. 126  

 4.1.2.  Ceny dle VO čl. 127 a 128  

 4.1.3.  Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.  

 4.1.4.  Sázky nejsou povoleny.  

  

  

4.2. Veterinární předpisy  

4.2.1. 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.   

4.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele 

a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.  

4.2.3.  Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů 

při příjezdu.  

  

4.3. Podmínky účasti, kvalifikace  

                  Platné licence jezdců a koní. Prezentace provedená dle časového rozvrhu.                       

Protesty v souladu s PJS.  

  

 

 

 

 

 



5. Obecné informace  

  

5.1. 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.  

  

5.2. 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 !  

  

5.3. Ustájení  

Na základě závazné objednávky e-mailem na js@equus-kinsky.cz do vyčerpání kapacity 

ustájení.         Poplatek za použití boxu:  500,-Kč/den , v případě uklizeného boxu při předání, 

bude 100,- Kč vráceno.    

  

5.4. Ubytování, elektrické přípojky  

Ubytování přímo v areálu do vyčerpání kapacity informace na js@equus-kinsky.cz. Připojení 

kamionu na el.energii  300,-Kč/den,  poplatky jsou splatné ihned při prezentaci.  

 

          5.5. 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 – dle navigace v areálu  

  

  

  

6. Schvalovací doložka  

  

 Rozpis zpracoval:            Rozpis za OV ČJF schválil:  

                  Petr Půlpán      Irena Hůlková, z pověření OV ČJF 

         Praha, 30.7.2018 
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