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Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů: CSN 
1.1.2. Číslo závodů ČJF:  

1.1.3. Název závodů: Skokové závody   - Královice  
1.1.4. Pořadatel: Jezdecký spolek -  Královický dvůr MB0438 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: JC Královický Dvůr 
1.1.6. Datum závodů: 23.9.2018 
1.1.7. Místo konání: Kralovice 91, Slaný 274 01 GPS 50.2630981N, 14.0570517E 
1.1.8. Omezující kritéria:  

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Daniel Bejr 
Sekretář závodů: Radka Ryvolová 
Kontaktní osoba: Daniel Bejr 731 514 053 
Hlavní rozhodčí: Magdalena Formandlová 
Sbor rozhodčích: Martina Jánošíková,  Jaroslav Chvapil,  Jana Rajchmanová 
Stavitel tratí / parkurů: Roman Hladík 
Komisař na opracovišti: Určí hlavní rozhodčí  
Hlasatel: Linda Porebská  
Zpracovatel výsledků: Jiří Bůžek  603792958 
Lékařská služba: Miroslava Zítková,  736 721 795 
Veterinární dozor: MVDr. Jiří Hrdina , 728 194 328 

 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  60 x 70 m bílý písek + geotextílie 

Opracoviště:  kryté  25 x 65 m  bílý písek + geotextílie,  
Opracování:  Dle platných všeobecných pravidel  
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka 

Uzávěrka přihlášek je do  21.9.2018 ve 20.00 hodin 
Uzávěrka rezervace boxů je do 20.9.2018 v 20.00 hodin 
Informace o rezervaci boxů v článku 6.3 tohoto rozpisu 
Přihlášky po uzávěrce budou se 100 Kč příplatkem za jeden start 

 
2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz 
 
 
 
 

 

http://prihlasky.cjf.cz/
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2.3. Prezentace 
prezentace v sobotu 22.9.2018 od 17:00 do 21:00 formou sms nebo telefonicky  a dále v 
neděla 23.9.2018 v čase od 7.00 do 9:00. 
 
V případě, že přihlášený  soutěžící nezruší nebo neomluví neúčast bude ve výsledkové 
listině uveden RET – nestartoval. 
 
Kontakt pro prezentaci: Jiří Bůžek tel: 603792958, mail: jirka.buzek@volny.cz 

 
 

2.4. Technická porada  
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci. 

 
2.5. Start soutěží  

Soutěž č. 1.  - v neděli 23.9. 2018 8.00 hodin, případně bude upřesněno v pátek večer 
prostřednictvím JISu 

 
 

2.6. Sekretariát závodů 
Otevřen po celý závodní den na věži rozhodčích  

 
2.7. Další důležité informace 

Budou průběžně vkládány na web pořadatele nebo odeslány hromadným e-mailem 
z jezdectvi.org 

 
 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží 

Neděli 23.9.2018 
Soutěž č.1  Skoková soutěž obtížnost ZM 
Soutěž č.2 Soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm se žolíkem 
Soutěž č.3 Skoková soutěž stupně Z 
Soutěž č.4  Skoková soutěž stupně ZL  
Soutěž č.5  Skoková soutěž obtížnost L*  

 
 

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
 

     Soutěž č.1 – Skoková soutěž stupně  „ZM“  
Soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.  
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas 
Startovné: 300,- Kč. 
Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126 a na prvních třech místech věcné 
ceny v minimální hodnotě 2500,- Kč. 
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 Soutěž č.2 –  Skoková soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm se žolíkem 
Soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.  
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 269 
Startovné: 300,- Kč. 
Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126 a na prvních třech místech věcné 
ceny v minimální hodnotě 2500,- Kč. 
 

 

       Soutěž č.3  – Skoková soutěž obtížnost „Z“ 

Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení. 
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné rozeskakování, 
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle 
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
Startovné 350,- Kč 
Ceny finanční 1. až 5. místo 5000,- Kč -   ( 1500 – 1200 – 1000 – 800 - 500 ), floty dle PJS, 

 
 

  Soutěž č.4 – Skoková soutěž obtížnost ZL 
Rozhodování, startovné, ceny  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení. 
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 –návazné rozeskakování, 
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle 
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
Startovné 400,- Kč 
Ceny finanční 1. až 6. místo 6000 - Kč  ( 1600 – 1300 – 1000 – 900 – 700 - 500 ), floty dle PJS, 

       
       Soutěž č.5 - Skoková soutěž obtížnost L* 

Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení. 
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné rozeskakování, 
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle 
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru 
Startovné 400,- Kč 
Ceny finanční 1. až 8. místo 7000 -   ( 1700 – 1400 – 1100 - 900 – 600 – 500 – 400 – 400 –  ), 
floty dle PJS, 

 
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. 
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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 

5.3.1. Platné členství pro rok 2018 
5.3.2. Licence koní pro 2018 
5.3.3. Koně pohybující se v areálu závodiště musí být označeni číslem, které má každý kůň            

přidělené na startovní listině. Čísla si opatří každý soutěžící vlastní. 
5.3.4. Jezdci do 16 let startující v soutěžích  jsou povinni nosit bezpečnostní vestu 

 
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. Pořadatel si vyhrazuje právo pořizovat během 
závodů fotodokumentaci , audio a video záznamy, které jsou jeho majetkem a má je k volnému 
použití. 

 
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 je poskytováno v pevných vnitřních boxech  
Cena ustájení : za box /den  500 Kč 
V ceně: podestýlka, seno, místování  
Maximální kapacita ustájení 60 boxů  
Kontakt pro objednání ustájení: +420 731 514 053, nutno zadat do přihlášky na webu 
pořadatele 
 
 
6.4. Ubytování, elektrické přípojky 

ubytování bez snídaně 600 Kč /noc 
ubytování se snídaní  700 Kč /noc 
Kontakt pro objednání ubytování: +420 730 588 587, ubytovani@kralovickydvur.cz 

 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
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Parkování vozidel – na parkovišti areálu, informace pro parkování budou dány ukazatelem, 
organizaci parkoviště řeší pověřený zaměstnanec závodiště 
 

 
7. Partneři závodů 
8. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval:   Aleš Suchánek 15.8.2018   
Rozpis za OV ČJF schválil:  Michael Moudrý 6.9.2018 

 
 

  


