
Rozpis jezdeckých závodů       
VEŘEJNÝ TRÉNINK A HOBBY SOUTĚŽE                

 
1. Základní ustanovení. 

1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů:  Hobby + VT 
1.1.2. Číslo závodů ČJF:    190406F2  
1.1.3. Pořadatel:               JK Hřebčín Suchá MF 150 
1.1.4. Datum závodů:     6. dubna 2019 
1.1.5. Místo konání:       Jezdecký areál Hřebčín Suchá 1 
1.1.6. Omezující kritéria: Jezdci musí být členy ČJF a koně musí mít v průkazu 

vylepen QR kód z JIS 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
Ředitel závodů: Jiří Skřivan 
Sekretář závodů: Dana Brůnová 
Kontaktní osoba: Jiří Skřivan 602 451 918 
Hlavní rozhodčí: Miroslava Skřivanová F0041 
Sbor rozhodčích: Magdalena Peterková F1181  
Stavitel parkurů: Miroslava Skřivanová F0041 
Komisař na opracovišti: Jiří Skřivan F0031 
Hlasatel: Magdalena Peterková                             
Zpracovatel výsledků: Dana Brůnová 
Lékařská služba: MUDr. Kristýna Novotná 
Veterinární služba: MVDr. Iva Benešová 

 

1.3. Technické parametry: 
1.3.1. Kolbiště:  Pískové s geotextilií 65 x 70 m, jezdecká hala 23 x 63 m 
1.3.2. Opracoviště:  Pískový povrch 23 x 65 m   

 

2. Přihlášky a časový rozvrh: 
2.1. Uzávěrka 

Pro tréninky a hobby soutěž do 5.4.2019 do 23.00 hod. 
 

2.2. Přihlášky 
               Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF  http://www.jezdectvi.org 
 

2.3. Prezentace 
Prezentace pouze v případě změn, možné i telefonicky D. Brůnová 732 204 396. 

 
2.4. Start soutěží (zkoušek)   

  Začátek tréninkového parkuru č. 1 v 13.00 hod., následně další. 
 
3. Přehled jednotlivých  soutěží: 
 

Tréninkové parkury: 
            č. 1 Parkur 60-70 cm s možností tréninkového kola (2 parkury) 

Parkur 8 překážek bez kombinace, jezdci mají možnost opakování tréninkového parkuru po startu 
následující dvojice.  

Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení. 
Startovné 250,-Kč /+ 100,-Kč  

Bez vyhodnocení a určení pořadí. 
 

             
č. 2 Parkur 80-90 cm s možností tréninkového kola (2 parkury) 

Parkur 8 překážek bez kombinace, jezdci mají možnost opakování tréninkového parkuru po startu 
následující dvojice.  

Přístupné pro všechny jezdce a koně a pony bez omezení. 

Startovné 250,-Kč /+ 100,-Kč  
Bez vyhodnocení a určení pořadí. 

http://www.jezdectvi.org/


 

       Hobby soutěž: 
             č. 3 Dvoufázové skákání 100 cm čl. 274.5.3. 

První fáze 9 překážek s kombinací, druhá fáze 5 překážek na čas.                                   

 Přístupné pro všechny jezdce bez omezení. 
Startovné 300,- Kč 

Floty dle VP čl. 126 
 

č. 4 Dvoufázové skákání 110 cm čl. 274.5.3. 

První fáze 9 překážek s kombinací, druhá fáze 5 překážek na čas.                                   
 Přístupné pro všechny jezdce bez omezení. 

Startovné 300,- Kč 
Floty dle VP čl. 126 

             

Technická ustanovení: 
3.1. Předpisy  

3.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), 
Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů. 

3.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
3.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
3.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
3.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
3.2. Veterinární předpisy 

3.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které 
musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2019. 

3.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 

3.2.3. Kontrolu průkazů provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
 

3.3. Podmínky účasti, kvalifikace 
Všechny soutěže jsou přípustné pro koně bez omezení, jezdci musí být řádnými členy ČJF pro rok 
2019 nebo držitelem platné licence ČJF. 

4. Obecné informace: 
4.1. 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 18-ti let jejich zákonný 
zástupce.  
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 

4.2. 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! 

4.3. Ustájení 
S podestýlkou 250 Kč/box/ započatý den 

4.4. Ostatní služby 
Lékařská služba  - uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů)  
Veterinární služba  - uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů)  
Podkovářská služba  - pořadatel nezajišťuje 
Občerstvení   - zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel - na vyhrazených prostorách a areálu 

 
Rozpis zpracoval: Jiří Skřivan  Rozpis za OV VčO schválil: dne 8. 3. 2019 J. Hupka 

 


