
Hobby soutěž – rozpis 
 

1. Základní údaje: 

 

Pořadatel: Jezdecký klub METUJE, z.s., 552 24 Velká Jesenice 67, číslo licence MF 0063 

Datum konání: sobota 25.8.2018 

Místo konání: Rychnovek 

Kategorie závodů: CSN-H 

Číslo závodů ČJF: 180825R1 

Název závodů: Hobby závody Rychnovek 

Kolbiště, opracoviště: travnaté 

1. Rozhodčí, hlasatel: Bohdaský Václav F0906,  

2. Rozhodčí: Zolman Radek F0111,  

Zodpovědná osoba na opracovišti: Hrudka Jaromír st. F0982, 

Stavitel parkuru: Horký Luděk F0109, 

Ředitel HS: Hrudka Jaromír st.  

 

2. Technické údaje:  

 

Pravidla:  

 dle PJS, hodnoceno dle stupnice A čl. 238.2.2., skoková pravidla pro rok 2018 a tento 

rozpis. 

 8 překážek v základním parkuru na body a čas. V případě stejného počtu trestných 

bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas, soutěž je přístupná pro členy ČJF - jezdce, 

koně a pony bez omezení, pokud dále není uvedeno jinak. Pořadatel si vyhrazuje právo 

změny/úpravy programu soutěží.  

Parkur do 60 cm 

Parkur do 70 cm 

Parkur do 80 cm 

Parkur do 90 cm 

Parkur „Z“ – do 100 cm 

 

3. Předběžný časový rozvrh: 

 

9,00 – 9,20 hod. prezentace pro parkur 60 – 80 cm,  

9,30 – 9,50 hod. prezentace pro ostatní soutěže, 

10,00 hod. první soutěž – parkur do 60 cm a následně, po každé soutěži vyhodnocení. 

 

4. Všeobecná ustanovení:  

 

Informace, kontaktní osoba: Zolmanová S., tel.: 604 118 627. 

Přihlášky prostřednictvím JIS: http://www.jezdectvi.org,  

Uzávěrka přihlášek: 23.8.2018 v 18:00. 

Peněžitá plnění: 200,-- Kč/start. 

Ustájení, ubytování, krmivo, podkovářská služba – pořadatel nezajišťuje. 

Lékařský a veterinární dozor: zajištěn. 

Výstroj jezdců a koní v souladu s platnými PJS!  

http://www.jezdectvi.org/


Upozorňujeme: děti musí mít ochranou vestu, přilba musí být na hlavě vždy, když jezdec sedí 

na koni a kůň musí být označen číslem. Prosíme o korektní jezdecký ústroj – bílé rajtky a 

sako! 

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a 

jejich poškození. Účast jezdců i koní je na vlastní nebezpečí. 

Ve všech soutěžích budou jezdci na 1. – 6. místě dekorováni floty, jezdci na 1. – 3. místě 

obdrží věcné ceny. 

 

5. Veterinární předpisy:  

 

Jsou stanoveny v platných pokynech SVS ČR pro rok 2018, před vyložením koní vedoucí 

transportu odevzdá příslušná potvrzení, opatřená všemi náležitostmi. 

 

 

Těšíme se na Vaši účast                                                                    

 

 

Jezdecký klub METUJE, z.s 

Schváleno dne 15.7.2018 OV  KHK  ČJF  

                                           Hrdličková 


