
POHÁR  ZLÍNSKÉHO  KRAJE 
 

Mistrovství Zlínské oblasti - skoky 2018 
 

1.1. Pořadatel: ML 0012  JK  HANÁ 

          Kategorie                       CSN-B 

          Číslo  závodů                180825L1 
 

 Datum konání:  25.8. 2018 

 Místo konání: jezdecký areál Skaštice 

 Kolbiště: travnaté 80 x 80  

 Opracoviště: travnaté  30 x 80 a 20 x 60  
 

1.2.   Funkcionáři: 
 

 Čestný ředitel závodů:  ing.Josef Balaštík 

 Ředitel závodů: PharmDr. Stanislava Mrhálková 

 Hlavní rozhodčí:  MUDr. Pavel Lexa G189 

 Rozhodčí: Mgr. Stanislava Zemanová G 190 , 

                                                  Josef Dvořák 

 Komisař na opracovišti: Hana Chmelová 

 Technický delegát: Cyril Pořízka 

 Autor parkuru: Josef  Hrabálek 

 Hlasatel: Jindřich Jarka 

 Výpočetní středisko: Marie Sehnalová 

          Lékařská  služba :           Radek  Chmela 

          Veterinární služba  :       MVDr. Jan Bubeník  
 

2. Přihlášky a časový rozvrh  

 

2.1. Uzávěrka: Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 23. 8. 2018, ve 20 hodin  
 

2.2. Přihlášky:  Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF:  

  http://www.jezdectvi.org/zavody (výjimku mají pouze zahraniční jezdci,  

  kteří se mohou hlásit na e-mail: jkhana@centrum.cz 
 

2.3. Prezentace:  telefonicky a pouze při změnách do 8:30 hodin na čísle 732728017.  
 

2.4. Technická porada:  Technická porada se nekoná.  
 

2.5. Start soutěží:  Zahájení soutěže č. 1 v 9:30 hodin - soutěže č. 2, 3, 4, 5 a 6 budou  

  následovat. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu  

  závodů v návaznosti na počtu došlých přihlášek.  
 

2.6. Sekretariát závodů:  Sekretariát závodů pracuje dne 25.8. 2018 od 7.30 do 17:00 hodin na věži  

  rozhodčích. 
 

3.  Soutěže 
 

Soutěž č. 1  Skoková soutěž „ZZ“  + OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ DĚTI – 1. kolo 

Soutěž je otevřená pro koně a jezdce bez omezení. 

 Rozhodování podle   PJS čl. 298.2.1. na limitovaný čas 

 Startovné  200,- Kč Ceny  2500,- Kč (700, 600, 500, 400, 300,) 
   

 Soutěž č. 2 Skoková soutěž  „ZM“ + OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ DĚTI – 2. kolo 

          + OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ JUNIOŘI – 1. kolo 

 Soutěž je otevřená pro koně a jezdce bez omezení. 
Rozhodování podle PJS –  čl. 298.2.4. s následným rozeskakováním (tabulka A – na čas) 

 Startovné 200,- Kč  ceny:  2500,- Kč, (700, 600, 500, 400, 300,) 
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 Soutěž č. 3 Skoková soutěž  „Z“ + OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ JUNIOŘI – 2. kolo 

      + OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ ML. JEZDCI – 1. kolo 

 Soutěž je otevřená pro koně a jezdce bez omezení. 
 Rozhodování podle  PJS čl. 298.2.4. s následným rozeskakováním (tabulka A – na čas) 

 Startovné  250,- Kč ceny:  3000,- Kč (800, 700, 600, 500, 400) 
 

Soutěž č. 4      Skoková soutěž  „ZL“ + OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ ML. JEZDCI – 2. kolo 

 Soutěž je otevřená pro koně a jezdce bez omezení. 
 Rozhodování podle  PJS čl. 298.2.4. s následným rozeskakováním (tabulka A – na čas) 

 Startovné  300,- Kč  ceny:  4000,- Kč (1200, 1000, 800, 600, 400,) 
   

Soutěž č. 5 Dvoukolová soutěž  - 1. kolo L*  2. kolo  L** + OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ SENIOŘI 
 Soutěž je otevřená pro koně a jezdce bez omezení., současně je I. kolo hodnoceno i  

do Poháru zlínského kraje. 
Rozhodování podle PJS –  čl. 273.3.3.1  bez rozeskakování  

Do druhého kola postupují všichni, kteří dokončili 1. kolo 

  Startovné 300,- Kč  ceny:  5000,- Kč, (1600, 1300, 1000, 700, 400) 
 

Soutěž č. 6 Skoková soutěž  „S*“    

 Soutěž je otevřená pro koně a jezdce bez omezení., současně i II.kolo Poháru 

zlínského kraje. 
 Rozhodování podle  PJS čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním 

 Startovné  350,- Kč ceny:  7500,- Kč (2500, 2000, 1500, 1000,500) 

 

4. Účastníci mistrovské soutěže a Poháru Zlínského kraje 

 

Všichni jezdci ZO přihlášeni do soutěží jsou zařazeni od OM.  Účastníci mistrovské soutěže 

neplatí startovné, avšak, chtějí-li být vyhodnoceni nejen v OM, ale i v otevřené soutěži, 

startovné pro danou soutěž platí.  Do dané kategorie OM může jezdec nastoupit s více koňmi 

(dle PJS), ale do 2. Kola OM pokračuje pouze s jedním. Před začátkem 2. kola MUSÍ jezdec 

koně OM včas nahlásit na věži rozhodčích. Je nepřípustné se rozhodovat až po soutěži. S koněm 

do OM nastupuje jezdec jako s prvním ze  svých koní, aby nezískal výhodu před jezdci s jedním 

koněm. Vyhrává jezdec s nejnižším součtem trestných bodů se základních parkurů obou kol, 

v případě rovnosti rozhoduje čas druhého kola základního parkuru   
 

Pohár Zlínského kraje a odměnu 1000 Kč získá jezdec s nejnižším součtem trestných bodů z 1.kola 

soutěže č. 5 (L*) a základního parkuru soutěže č. 6 (S*), v případě  rovnosti bodů  rozhoduje čas 

základního kola parkuru „S*“. 
 

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. 
 

6. Obecné informace a poskytované služby: 

 

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 a  

 u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí  

 vysílací složka / přihlašovatel. 
 

6.2. Informace pro majitele psů: Po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání  

 psů po celém areálu 
 

6.3. Námitky a stížnosti: v souladu s PJS 
 

6.4. Ubytování :  pořadatel nezajišťuje    
 

6.5. Ustájení:    pořadatel nezajišťuje 
 

6.6. Parkování vozidel: v areálu závodiště 
 

6.7.  připojení na el. proud:  není k disp. 
 

6.8. Stravování :  je zajištěno v areálu závodů 
 

6.9.   Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka – přihlašovatel 
 

6.10   Podkovářská služba  : pořadatel nezajišťuje 

 

 
 

 

Za pořadatele  rozpis zpracoval:  dne 18. 6.2018    Marie Sehnalová 

 

Rozpis závodů schválen: OV ZO dne: 20.6.2018                                  MUDr.Pavel Lexa 

 

 


