
 
 

      MERIDIAN TEAM z.s. MH 0279 
Rozpis aprílových jezdeckých závodů 

13.4.2019 
1. Základní ustanovení 

1.1. Základní informace 
1.1.1. Kategorie závodů: CSN, CSN – Hobby 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190413H3 
1.1.3. Název závodů: APRÍLOVÉ JEZDECKÉ ZÁVODY 
1.1.4. Pořadatel:  MERIDIAN TEAM z.s. Chotěbuz MH 0279 
1.1.5. Spolupořadatel: Albrechtova střední škola, p.o. Český Těšín 
1.1.6. Datum závodů: 13.4.2019 
1.1.7. Místo konání:  Areál MERIDIAN TEAM, Zemědělská 421, 735 61 Chotěbuz 

1.2. Funkcionáři závodů:   
Ředitel závodů:  Ing. Petr Poledník, tel.: 602 516 524  
Sekretář závodů:  Hana Poledníková, tel.: 602 726 752  
Hlavní rozhodčí:  Darja Hrůzková  H0046 
Sbor rozhodčích:  Richard Bauer  H0128 
    Vítězslav Hrůzek  H0290 
Stavitel parkúrů:  Jan Kopiš  H0138 
Komisař na opracovišti: Monika Kopišová  H0135 
Hlasatel:   Zdeněk Babor 
Zpracovatel výsledků: Richard Bauer  H0128, tel.: 603 293 523 
Lékařská služba:  Pavel Kurek  
Veterinární dozor:  MVDr. Lukáš Hlubek  

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  pískové s geotextilií 60x70 m 
1.3.2. Opracoviště:  pískové s geotextilií 24x70 m (hala) 

pískové 30x40 m 
 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka 

Uzávěrka přihlášek do 11.4.2019 hod. 23:59 
2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://www.jezdectvi.org 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit přihláškou na mail: 
meridianteam@seznam.cz) 

2.3. Prezentace 
Prezentace v kanceláři závodů od 7:30 hodin; telefonicky den před závody do 20:00 hodin; 
telefonicky v den závodů do 7:30 hodin. Žádáme všechny startující, aby nezbytně nutné 
změny ve startovních listinách prováděli s dostatečným předstihem, tak abychom nemuseli 
měnit startovní listiny bezpočtukrát! 

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

2.5. Start soutěží  
Start soutěží v 9:00 hodin – soutěž č. 1, všechny další soutěže návazně po sobě. 

2.6. Sekretariát závodů 
Sekretariát závodů je umístěn v „kavárně“ od 7,00 do skončení závodů.  
 
 
 
 
 



 
 

 
3. Soutěže, startovné a ceny 

SOBOTA  13. 4. 2019 
HOBBY SOUTĚŽE – přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci ani koně nemusí 
mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF. 
1. Skoková soutěž 70 cm na limitovaný čas 

 Hodnocení podle PJS čl. 298.2.1  
Startovné: 200 Kč        Věcné ceny v hodnotě 1.000 Kč (1.-3.místo) 
 

2. Skoková soutěž 80 cm na limitovaný čas 
Hodnocení podle PJS čl. 298.2.1  
Startovné: 200 Kč        Věcné ceny v hodnotě 1.000 Kč (1.-3.místo) 
 

3. Skoková soutěž 90 cm na limitovaný čas  
  Hodnocení podle PJS čl. 298.2.1 

Startovné: 250 Kč    Věcné ceny v hodnotě 1.200 Kč (1.-3.místo) 
 

CSN SOUTĚŽE 
4. Parkur stupně ZM (90 cm)   

 Hodnocení podle PJS čl. 298.2.4. s návazným rozesakováním 
 Startovné: 300 Kč    Peněžité ceny 1.-5.místo v celkové hodnotě 

 3 000 Kč (800,700,600,500,400) 
 

5. Parkur stupně Z (100 cm)   
 Hodnocení podle PJS čl. 298.2.4. s návazným rozeskakováním 
 Startovné: 350 Kč    Peněžité ceny 1.-5.místo v celkové hodnotě 

3 300 Kč (900,800,700,500,400) 
 

6. Parkur stupně ZL (110 cm)   
 Hodnocení podle PJS čl. 298.2.4. s návazným rozeskakováním 
 Startovné: 400 Kč     Peněžité ceny 1.-5.místo v celkové hodnotě 

4 500 Kč (1200,1000,900,800,600) 
 
  
Technická ustanovení 

3.1. Předpisy  
3.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF 

(VP), Veterinárními pravidly, STP 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. 

3.2. 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 Metodických pokynů SVS OVS 
v roce 2019. Vyšetření krve na IAE nesmí být starší než 12 měsíců! Platí i pro koně 
startující v hobby soutěžích!  

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 a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při 
příjezdu. 

 
 
 

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. Veškeré náklady spojené 
s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 
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6. Schvalovací doložka 
 
 
 
 
 

Rozpis zpracoval:      Rozpis byl schválen 6.3.2019 (13/2019) 
Hana Poledníková                           


