
JSK Vyškov z.s. (MG 0196) 
Rozpis jezdeckých hobby závodů v Boškůvkách 

13.4.2019 
 

 

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

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: Hobby (CHN – H) 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190413G1 
1.1.3. Název závodů: Hobby drezury a parkury 
1.1.4. Pořadatel: JSK Vyškov z.s.,  MG 0196 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: Stáj Boškůvky a Maják – SVČ Vyškov 
1.1.6. Datum závodů: 13.4.2019 
1.1.7. Místo konání: Jezdecký areál stáje Boškůvky 
1.1.8. Omezující kritéria: X 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Pavlína Vorlická 
Sekretář závodů: Eva Gűtterová, 603 961 258 
Kontaktní osoba: Jarmila Režná, rezna@svcvyskov.cz, 601 383 313         
Hlavní rozhodčí: Cyril Pořízka          G 0203 
Sbor rozhodčích: Julie Černá             G 0722 
Stylový rozhodčí: X 
Technický delegát: X 
Autor parkurů: Cyril Pořízka 
Asistent stavitele: Julie Černá 
Komisař na opracovišti: Monika Kytková   G 0495 
Hlasatel: Jarmila Režná 
Zpracovatel výsledků: X 
Lékařská služba: MUDr. Libor Němec 
Veterinární dozor: MVDr. Petr Vymazal 
Podkovář: X 

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:  70 x 50 m, písek + textilie 
1.3.2. Opracoviště:  30 x 60 m, písek + textilie 
1.3.3. Opracování:  Opracování všech koní na kolbišti před soutěží č. 4, 5, 6 a 7 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
11.4.2019 do 12.00 hodin 

 
2.2. Přihlášky 

 
2.3. Prezence 

7:00 – 8:00  telefonicky na čísle 601 383 313 nebo 603 961 258 
Pozor! Z hlediska hladkého průběhu závodů upozorňujeme vedoucí ekip na povinnost 
odprezentovat jezdecké dvojice vždy a to i v případě, že nebudou startovat! 
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2.4. Technická porada se nekoná. 
 
 

2.5. Start soutěží  
Soutěž č. 1 – 9:00 hod.; Soutěž č. 4 – 13:00 hod.  

 
2.6. Sekretariát závodů na tribuně závodiště. 

 
2.7. Další důležité informace X 

 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží X 
 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

 
4.0. Soutěž č. 0 – Ukázka discipliny hobby horsing 
        Začátek v 8:00 hodin.  
        Úloha P 1/2014 – minikategorie 0 – 11 let, čtená úloha  
        Úloha P 3/2014 -  starší kategorie 12 – 50 let, čtená úloha 
        Startovné: 50,- Kč. 
        Floty pro prvních pět umístěných a věcné ceny pro první tři. 
        Přihlášky SMS či telefonicky na čísle 725865023 – Naděžda Vybíralová, nepřihlašovat přes JIS! 
4.1. Soutěž č. 1 – Drezura stupně Z 
        Úloha ZH 1/2018 – pro děti a juniory do 18 let včetně, čtená úloha 
        Startovné: 200,- Kč. 
        Floty pro prvních pět umístěných a věcné ceny pro první tři. 
4.2. Soutěž č. 2 – Drezura stupně Z 
        Úloha Z 1/2016 – bez omezení, čtená úloha 
        Startovné: 250,- Kč. 
        Floty pro prvních pět umístěných a věcné ceny pro první tři. 
4.3. Soutěž č. 3 – Drezura stupně L 
        Úloha L 8/2016 – bez omezení, úloha není čtená 
        Startovné: 250,- Kč. 
        Floty pro prvních pět umístěných a věcné ceny pro první tři. 
4.3. Soutěž č. 4 – Parkur do 40 cm 
        Soutěž pro děti do 15 let včetně a jezdce na pony bez omezení věku jezdce, vodič povolen. 
        Rozhodování PJS čl.298.2.1. na limitovaný čas bez rozeskakování. 
        Startovné: 250,- Kč. 
        Floty pro prvních pět umístěných a věcné ceny pro první tři. 
4.4. Soutěž č. 5 – Parkur do 60 cm 
        Pro začínající jezdce nebo koně a jezdce na pony. 
        Rozhodování PJS čl.298.2.1. na limitovaný čas bez rozeskakování. 
        Startovné: 250,- Kč. 
        Floty pro prvních pět umístěných a věcné ceny pro první tři. 
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 4.5. Soutěž č. 6 – Stupňovaná obtížnost do 80 cm, v základním kole na čas bez žolíka 
              Otevřená soutěž. 

       Rozhodování PJS čl.269 
       Startovné: 300,- Kč. 
       Floty pro prvních pět umístěných a věcné ceny pro první tři. 

     4.6. Soutěž č. 7 – Stupňovaná obtížnost do 100 cm, v základním kole na čas bez žolíka. 
             Otevřená soutěž. 
             Rozhodování PJS čl.269. 
 Startovné: 300,- Kč. 
             Floty pro prvních pět umístěných a věcné ceny pro první tři. 
    
 
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 dekorováni na prvních pěti místech. 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle rozpisu.  
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
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. Vyšetření krve na infekční anémii s negativním výsledkem nesmí být starší 
jednoho roku! 

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 
 
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. 
 

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 na opracovišti! 
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6.3. Ustájení 
              Ustájení pořadatel zajišťuje na základě telefonické objednávky na čísle 605 238 976 v ceně    
              300,-Kč/box/den. Pozor! Počet boxů je velmi omezený! 

 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje. 

 
 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu. 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě. 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě. 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den. 
Parkování vozidel – na určeném parkovišti. 
 

7. Partneři závodů: Maják – SVČ Vyškov,  Jezdecké potřeby Kalenda 
 

8. Schvalovací doložka 
 
 
 

Rozpis zpracoval: Jarmila Režná   Rozpis za OV ČJF schválil:  dne 16.2.2019 
                                                                                           Josef Hrabálek člen OV JmO ČJF 

 


