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Skokové  závody 

„Champions  Tour   2019 “ 

                    

  5.  -  7.  dubna  2019   Hradištko u Sadské 
 

ROZPIS  JEZDECKÝCH   SKOKOVÝCH   ZÁVODŮ 
 
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ   
1.1. Základní údaje  
Kategorie závodu CSN - B 
Číslo závodů 190405A1 
Pořadatel          TJ   Equus  Kinsky 
Datum  konání 5. – 7.  dubna  2019 
Místo konání Areál  Jezdecké  školy   Equus Kinsky - Hradištko u Sadské  

 
  
1.2. Funkcionáři závodů   
Ředitel závodů                Petr Půlpán  
Sekretářka závodů                 Libuše Půlpánová  
Kontaktní osoba Libuše Půlpánová  776 057 706 
Hlavní rozhodčí Ing. Marcela Šímová  D0128 
Rozhodčí Ing. Jiří Gotvald   B0483,Ing. Michal  Novotný   B0470, 

Irena Hůlková   A0093, Jitka Procházková A 1386 – dle denního plánu  
Komisař na opracovišti Ze sboru rozhodčích – dle denního plánu 
Zpracování výsledků Petr Půlpán ml. 
Stavitel  parkurů Ing. Jan  Šíma  D0129 
Ozvučení Petr Půlpán ml. 
Hlasatel Eliška Bacílková 
Zdravotní služba Dana Švejdová 
Veterinární služba MVDr. Alena Černá 
Podkovářská služba na zavolání  
 
 

  

1.3. Technické parametry  
1.3.1. Kolbiště           venkovní kolbiště  50 x 90 m, povrch písčitý s geotextilií, v případě 

nepříznivého počasí hala 29 x 60 m, povrch písčitý- hipotex 
1.3.2. Opracoviště      venkovní 50 x 50 m, povrch písčitý s geotextilií, hala 22x 50 m, povrch 

písčitý – hipotex 
 
 
 
2. PŘIHLÁŠKY A ČASOVÝ ROZVRH 
2.1.  Uzávěrka přihlášek:  středa 3. 4. 2019 do 23 hod. 
2.2. Přihlášky:   dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF  
     http://prihlasky.cjf.cz  
Ve výjimečných případech jmenovité přihlášky (včetně čísel licencí, telefonního kontaktu) 
zasílejte na adresu :   js@equus-kinsky.cz 
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích. 
 
 

http://prihlasky.cjf.cz/
mailto:js@equus-kinsky.cz


 

2 
 

Prosíme startující, aby všechny nezbytně nutné změny ve startovních listinách 
prováděli dostatečně včas. Buďte ohleduplní k ostatním startujícím, s pozdními 
změnami se mění každá startovní listina a vzniká zmatek! 
 

2.3.  Prezentace e-mailem nebo telefonicky pouze  v případě  změn 

2.4. Technická porada: nekoná-li se technická porada, budou veškeré informace dostupné při 
prezentaci, resp. na vývěsce u věže rozhodčích a na webu www.jezdeckypohar.cz 

2.5. Start soutěží:  pátek 5.4.2019   8:00 hod. začátek soutěže č. 1, následují soutěže č.2, 3, 4, 5, 6 a 7  
              sobota 6.4.2019   8:00 hod. začátek soutěže č. 8, následují soutěže č.9, 10, 11 a 12 
              neděle 7.4.2019   8:00 hod. začátek soutěže č. 13, následují soutěže č.14, 15, 16 a 17 
2.6. Sekretariát závodů: Sekretariát závodů je umístěn na věži rozhodčích. Otevřen bude vždy 60 minut 

před začátkem první soutěže a uzavřen 60 minut po ukončení poslední soutěže. 
2.7. Další důležité informace: zápisné se hradí na místě při prezentaci 
 
3. PŘEHLED  SOUTĚŽÍ 
 

Pátek  5. 4. 2019 

č.1: 8:00 Skoková soutěž ZP handicap – pro PONY -  na limitovaný čas 

č.2:  Skoková soutěž ZLP handicap – pro PONY-  na limitovaný čas 

č.3:  Skoková soutěž LP handicap – pro PONY - návazné rozeskakování 
č. 4:  Hobby skoková soutěž do 80 cm -  na limitovaný čas 

č.5:  Hobby skoková soutěž  ZM -  na limitovaný čas 

č.6:  Hobby skoková soutěž  Z -  na limitovaný čas 

č. 7:   Hobby skoková soutěž ZL – návazné rozeskakování 

 

Sobota  6. 4. 2019 

č.8: 8:00 Skoková soutěž  Z -  na limitovaný čas 

č.9:  Skoková soutěž  ZL -  na limitovaný čas 

č.10:  Skoková soutěž  L* -  návazné rozeskakování 

č.11:  Skoková soutěž  S* -  bez rozeskakování 

č.12:  Skoková soutěž  ST* -  bez rozeskakování 

 

Neděle  7. 4. 2019 

č.13: 8:00 Skoková soutěž  Z -  na limitovaný čas 

č.14:  Skoková soutěž  ZL -  návazné rozeskakování 

č.15:  Skoková soutěž  L** -  bez rozeskakování 

č.16:  Skoková soutěž  S** -  bez rozeskakování 

č.17:  Skoková soutěž  ST** -  s finále 

 
 
4. SOUTĚŽE 
 

Pátek 5. 4. 2019 
č. 1: Skoková soutěž ZP handicap – pro PONY 

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF pony.  
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas  
Startovné: 300,- Kč.  
Ceny: vítěz a umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126 a na prvních třech místech 
poháry. 

http://www.jezdeckypohar.cz/
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č. 2: Skoková soutěž ZLP handicap – pro PONY 
Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF pony.  
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas  
Startovné: 300,- Kč.  
Ceny: vítěz a umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126 a na prvních třech místech 
poháry. 

 
č. 3: Skoková soutěž LP handicap – pro PONY 

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF pony.  
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4. – s následným rozeskakováním 
Startovné: 300,- Kč.  
Ceny: vítěz a umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126 a obdrží věcné ceny na 1. – 5. 
místě v celkové hodnotě 2.000,- Kč 

 
č. 4:  Skoková soutěž do 80 cm - Hobby 

Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít 
licenci, ale jezdci musí být členy ČJF a kůň musí mít vylepený QR kód přidělený JIS v průkazu 
koně. 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas   
Startovné: 300,- Kč.  
Ceny: vítěz a umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126 a na prvních třech místech 
poháry. 

 
č. 5: Skoková soutěž ZM - Hobby 

Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít 
licenci, ale jezdci musí být členy ČJF a kůň musí mít vylepený QR kód přidělený JIS v průkazu 
koně. 
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas 
Startovné: 300,- Kč.  
Ceny: vítěz a umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126 a na prvních třech místech 
poháry. 

 
č. 6: Skoková soutěž Z - Hobby 

Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít 
licenci, ale jezdci musí být členy ČJF a kůň musí mít vylepený QR kód přidělený JIS v průkazu 
koně. 
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  1.200,- Kč  nebo poháry. 

 
č. 7:  Skoková soutěž  ZL - Hobby 

Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít 
licenci, ale jezdci musí být členy ČJF a kůň musí mít vylepený QR kód přidělený JIS v průkazu 
koně. 
Rozhodování dle PJS tab. A na čas, čl. 298.2.4. - návazné rozeskakování na 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  1.200,- Kč  nebo poháry. 
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Sobota 6. 4. 2019 
 
č. 8: Skoková soutěž Z  

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF  
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas 
Startovné: 300,- Kč  
Ceny: věcné ceny v celková hodnotě 3.000,-Kč pro 1. až  5. místo  

 
č. 9:  Skoková soutěž  ZL  

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF  
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas 
Startovné: 350,- Kč 
Ceny:  3.600,-Kč pro 1. až 9. místo (600-500-400-350-350-350-350-350-350) 

 
č. 10:  Skoková soutěž  L*  

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF  
Rozhodování dle PJS tab. A na čas, čl. 298.2.4., návazné rozeskakování na čas. 

  Zároveň kvalifikační soutěž pro podzimní finále  Champions tour - juniorů a  

   Champions tour - jezdců 40+ 
Startovné: 400,- Kč 
Ceny:  3.800,-Kč pro 1. až 8. místo (700-600-500-400-400-400-400-400) 

 
č. 11:  Skoková soutěž  S* 

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF  
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování. 

Zároveň kvalifikační soutěž pro podzimní finále  Champions tour - jezdců U25 
Startovné: 450,- Kč 
Ceny:  4.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.300-1.000-800-450-450) 

 
č. 12: Skoková soutěž  ST* 
  Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF 

Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování. 

Zároveň kvalifikační soutěž pro podzimní finále  Champions tour - Top Ten Cup 
Startovné: 500,- Kč 
Ceny:  4.500,-Kč pro 1. až 5. místo (1.500-1.200-800-500-500) 

 
 

Neděle 7. 4. 2019  
 
č. 13:  Skoková soutěž  Z 

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF  
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas 
Startovné: 300,- Kč 
Ceny:  2.500,-Kč pro 1. až  5.  místo (700-600-500-400-300) 

 
č.14:  Skoková soutěž  ZL  

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF  
Rozhodování dle PJS tab. A na čas, čl. 298.2.4., návazné rozeskakování na čas. 
Startovné: 350,- Kč 
Ceny:  2.600,-Kč pro 1. až  5.  místo (800-600-500-350-350)  

 
č. 15. Skoková soutěž  L**  

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF  
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Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování. 

  Zároveň kvalifikační soutěž pro podzimní finále  Champions tour - juniorů a  

   Champions tour - jezdců 40+ 
  Startovné: 400,- Kč 

Ceny: 4.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.300-1.000-700-500-500) 
 
č. 16:  Skoková soutěž  S**  

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF  
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování. 

Zároveň kvalifikační soutěž pro podzimní finále  Champions tour - jezdců U25 
Startovné: 500,- Kč 
Ceny: otevřená soutěž 6.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.900-1.500-1.300-800-500) 

 
č. 17:  Skoková soutěž  ST**   

Jezdci i koně musí mít platnou licenci ČJF  
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2N s finále  

  Počet dvojic postupujících do finále bude stanoven hlavním rozhodčím po prezentaci 

Zároveň kvalifikační soutěž pro podzimní finále  Champions tour - Top Ten Cup 
Startovné: 500,- Kč 
Ceny:  otevřená soutěž  8.000,-Kč pro 1. až 5. místo (2.600-2.050-1.450-1.050-850) 

 
Pravidla Champions Tour - naleznete na webových stránkách  www.kone-hradistko.cz 
 
5. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  
5.1. Předpisy 
5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto 

rozpisem závodů. 
5.1.2.   Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128 
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny 
 
 
 
5.2. Veterinární předpisy 
5.2.1.  Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní pro letošní 

rok, veterinární přejímka probíhá před vyložením koní, během prezentace jezdců. 
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.   Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro případnou 

kontrolu SVS. 
 
5.3 Podmínky účasti a kvalifikace 
Platné licence jezdců a koní. 
Prezentace provedená dle časového rozvrhu. 
 
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 / ukázky (tedy i za 
případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče. 

6.2. Úhrady a platby 
 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel 

http://www.kone-hradistko.cz/
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6.3. Informace pro majitele psů 
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život 
jezdců v kolbišti a na opracovišti ! 

6.4. Ustájení on-line systém ČJF nebo e-mail js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová  776 057 706 
Možnost ustájení v turnajových boxech : 
Cena za box včetně steliva za každý započatý den ustájení:  500,- Kč  +  DPH 

6.5. Ubytování js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová  776 057 706 
Možnost ubytování pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar přímo v areálu.  
Cena za ubytování dle ceníku penzionu  

6.6. Ostatní služby 
 Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2. tohoto rozpisu, zdarma 
 Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
 Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
 Stravování – zajištěno v areálu závodiště proti úhradě 
 Parkování vozidel – dle pokynů pořadatele ve vyhrazených prostorech 
Správní poplatky 
Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek 100,-Kč 
 
8. Schvalovací doložka 
 
 Rozpis zpracoval Petr Půlpán ,5.3.2019    Rozpis za OV ČJF schválil  
       Z pověření OV ČJF Praha, Irena Hůlková, 12.3.2019 

Partneři: 
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