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ROZPIS  JEZDECKÝCH  ZÁVODŮ 
 MD 043 JK KxK ACHK Svržno 

Hobby a skokové závody 
 Stylový pohár pony -  ČJF 2019 

 Svržno Tour 2019    
190407D1   

 
1) Základní údaje 
1.1. Pořadatel   -  MD 043 JK KxK ACHK Svržno 

1.2. Datum konání  -  neděle  7.4.2019  
1.3. Místo konání         - areál chovu koní Svržno, Svržno 20, 34525 Hostouň  
                                                     
1.4. Parkur              -   28 x 65 m, povrch písek  
1.5. Opracoviště  -  hala 22 x 45 m a jízdárna - povrch písek  
1.6. Funkcionáři závodů 
- Ředitel závodů  -  Michaela Kodadová 777231549 
 
- Hlavní rozhodčí     - Ing. Eva Mentlíková 
- Sbor rozhodčích                            - Miroslav  Koza, Iva Rédlová 
- Stylový rozhodčí                            - Sylvie Boušková 
- Stavitel parkuru                            - Michaela Kodadová 
- Hlasatel          - Lucie Hašková 

- Zpracování výsledků                    -  Radek Smolík Gallop, ACE Desing 
- Dozor na opracovišti                   -  člen sboru rozhodčí 
- Prezentace    – od 7.30 v klubovně poté od 9 hod. u parkuru  
 

 
2) Technické údaje 
 
 2.1. Předpisy:       Pravidla jezdeckého sportu (PJS), tento rozpis závodů, veterinární 
předpisy, STP a platnými pravidly Stylového poháru ČJF 2019 
 
 2.2. Soutěže a časový harmonogram: Začátek předběžně v 8.30 hod, další soutěže budou 
následovat – po uzávěrce budou upřesněny časy soutěží v JIS 
 2.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128. V případě, že se nesejde v soutěži minimální 
počet startujících odpovídající PJS – soutěž bude uskutečněna, ale bez nároku na ceny – 
budou vydány pouze Floty a upomínková cena pro vítěze. 
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V 8.30 hod   
Soutěž č. 1:   – a) Skoková soutěž „ZZ” – na limitovaný čas čl.298.2.1 

                  b) Skoková soutěž „ZZ” – na limitovaný čas čl.298.2.1- HOBBY 

 
Soutěž č.2 : - a) Skoková soutěž „ZM” – na limitovaný čas čl.298.2.1 

                       b) Skoková soutěž „ZM” – na limitovaný čas čl.298.2.1- HOBBY 

 

Soutěž č.3:  Skoková soutěž „Z” – na limitovaný čas – čl. 298.2.1. 

Soutěž č.4:  Skoková soutěž „ZL“ – na limitovaný čas – čl. 298.2.1 

Soutěž č.4:  Skoková soutěž „Dvoufázové skákání 110/120cm“ –  dle čl.273.5.6  

 

Ve 12. hod  - 2.kvalifikační kolo „ STYLOVÝ POHÁR PONY 2019“ 

 

Soutěž č.6 –Ponyhandicap ZP – kval. kolo Stylového poháru pony 2019 Pro jezdce na pony 

všech kategorií, jezdce 8-16let. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Stylový pohár 

pony 2019 dle jednotlivých kategorií . Hodnocení dle čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min.  

2000,- Kč pro prvních pět umístěných.  

Soutěž č.7  - Ponyhandicap ZLP – kval. kolo Stylového poháru pony 2019 Pro jezdce na 

pony všech kategorií, jezdce 8-16let. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Stylový 

pohár pony 2019 dle jednotlivých kategorií. Hodnocení dle čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě 

min. 2000,- Kč pro prvních pět umístěných.  

Soutěž č.8 - Ponyhandicap LP – kval. kolo Stylového poháru pony 2019 Pro jezdce na pony 

všech kategorií, jezdce 8-16let. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Stylový pohár 

pony 2019 dle jednotlivých kategorií. Hodnocení dle čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min.  

2000 Kč pro prvních pět umístěných. 

 

 

Startovné  děti do 18 let – 150,-Kč/ start – ostatní 250,-Kč/start 

 

Dekorování vždy bez koní – 1/3 startujících min. 5 – CENY věcné v každé 

soutěži v hodnotě 2000,-Kč – FLOTY dle pravidel ČJF 

 
 
3) Všeobecné údaje – PSY PROSÍM NECHTE DOMA!!! 
 

3.1. Přihlášky   pouze přes JIS – dle PJS přes Online přihláškový systém  
 

3.2. Uzávěrka přihlášek:   3.4.2019 do 19 hod 
Po uzávěrce budou přihlášky přijímány se správním poplatkem dle VP. - SV5  
3.3. Peněžitá plnění: viz výše 
3.4  Prezentace: dle časového programu v kanceláři závodů. 
3.5 Technická porada: nekoná se  
3.6 Ubytování: zajistí pořadatel na základě přihlášky …. Kapacita max..5 pokojů a chatky 
3.7 Ustájení:  … dle objednání …  
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Cena za ustájení 600 Kč/den/box (včetně sena a slámy) –(SO,NE) – 1000,-Kč 
  
3.8 Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech: hradí vysílající složka 
 

4) Veterinární předpisy 
4.1Veterinární předpisy 

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 2019. 
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při 
příjezdu. 

 

5) Poskytované služby – proti úhradě 
5.1  Lékařská služba –  Lenka Foistová 
5.2  Veterinární služba - MVDr. Karel Šlajs 
5.3  Podkovářská služba – Richard Kolísek 
5.4  Občerstvení - zajištěno v areálu po celou dobu konání závodů. 
 

6) Ostatní ustanovení 
6.1  Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
 
 

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. 

 
6.3.  Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže 
6.4.  Ceny: viz výše 
 
  
 

7) Schválení rozpisu: 
 

Sch válil: Ing.Eva Mentlíková                         Dne 18.2.2019 


