
Jezdecká stáj - JS Equieden Záryby (MA0266) 
                        Rozpis hobby skokových závodů 

20.4.2019 
Přihláška na hobby závody : http://prihlasky.cjf.cz 

 
1.Základní ustanovení. 
1.1.  Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN 

1.1.2. Číslo závodů ČJF:  190420B2 

1.1.3. Název závodů: Hobby skokové závody 

1.1.4. Pořadatel: JS Equieden Záryby 

1.1.5. Spolupoř. 
subjekt: 

-- 

1.1.6. Datum závodů: 20.4.2019 

1.1.7. Místo konání: Záryby 

1.1.8. Omezující 
kritéria: 

-- 

 
  

1.2.  Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Lenka Zástěrová 

Sekretář závodů: Michaela Rudolská Tel.: 608 101 631 

Kontaktní osoba: Lenka Zástěrová Tel.: 776 440 489 

Hlavní rozhodčí: Jindřich Suchel ( B0016)  
Sbor rozhodčích: Jindřich Suchel ( B0016)  

Lenka Zástěrová ( A1055) 
Jarolím Tomáš (B0431) 

Stylový rozhodčí: -- 
Technický delegát: -- 
Stavitel tratí / parkurů: Jarolím Tomáš (B0431) 
Asistent stavitele: -- 
Komisař na 
opracovišti: 

Člen sboru rozhodčích 

Hlasatel: Ivana Nejedlá 

Zpracovatel výsledků: Ivana Nejedlá 

Lékařská služba: Jaroslav Větrovský 

Veterinární dozor: Věra Moravská 

Podkovář: Pořadatel nezajištuje 

 
 

1.3.  Technické parametry 
        1.3.1.  Kolbiště:  70 x 60 m , pískové s dřevěnou štěpkou 
        1.3.2.  Opracoviště: 20 x 60 m , pískové 
        1.3.3.  Opracování: Společné opracování na kolbišti pro soutěže č.1, 2, 3,           

http://prihlasky.cjf.cz/


                                                  4, 5, 6, 7 vždy 15 min před zahájením příslušné soutěže . V 
případě,že bude více jak 15 startujících v soutěži,bude opracování rozděleno na skupiny. 
 

 
2.   Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka 

Závazné přihlášky posílejte na http://prihlasky.cjf.cz do ČTVRTKA  18.4.2019 do 20 hodin.  
 

2.2. Přihlášky 
Přes online přihlášku na http://prihlasky.cjf.cz  
2.3  Prezentace 
Den předen 19.4.2019 formou SMS od 18hodin do 20 hodin na tel.: 608 101 631 a v den 
konání závodů 20.4.2019 od 7:00 do 9:00 v kanceláři závodů. 
 
2.4 Technická porada  
Nekoná se 

 
2.5. Start soutěží (zkoušek)   
Start soutěže č.1 v 9:00, další soutěže plynule navazují po nezbytných technických 
přestávkách. 
Pořadatel si vyhrazuje právo, upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených. 
2.6. Sekretariát závodů 
Pracuje vedle věže rozhodčích dne 20.4.2019 od 7:00 do konce závodů. 

 
3.   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. 
               Každý kůn může na hobby závodech startovat pouze ve dvouch soutěžích -     
               Platí plně PJS i včetně výstroje koně a bezpečnostních prvků pro jezdce ! 
3.1.2.      Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126, na koních bude dekorováno  
               vždy minimálně prvních pět umístěných. 
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 příslušný rok. 
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. Soutěže 

http://prihlasky.cjf.cz/
http://prihlasky.cjf.cz/


4.1  Jízda zručnosti pro děti  
Určeno pro menší děti a začínající jezdce. 
Zápisné 200,-Kč. 
Dekorovaní budou všichni jezdci 
 
4.2  Skoková hobby ukázka 40 cm ( křížky )  
Pro jezdce do 15 let a koně bez omezení. Hodnocení dle čl.269, bez rozeskakování,bez 
kombinací, na čas. 8 překážek do 40 cm. 
Zápisné 200,- Kč. 
Dekorovaní budou všichni jezdci. 
 
 
4.3  Skoková hobby ukázka 50 cm  
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl.269, bez rozeskakování,bez kombinací, na 
čas. 8 překážek do 50 cm. 
Zápisné 200,- Kč. 
Všichni startující musí být členem ČJF 
 
 
4.4. Skoková hobby ukázka 60 cm  
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl.269, bez rozeskakování,bez kombinací, na 
čas. 8 překážek do 60 cm. 
Zápisné 200,- Kč. 
Floty 1.-6.místo 
Všichni startující musí být členem ČJF. 
 
4.5. Skoková hobby ukázka 70 cm  
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl.269, bez rozeskakování,bez kombinací, na 
čas. 8 překážek do 70 cm. 
Zápisné 300,- Kč. 
Floty 1.-6.místo 
Všichni startující musí být členem ČJF. 
 
4.6 Skoková hobby soutěž 80/90 cm dvoufázové skákání 
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle PJS , tabulka A, I. 274.5.3, dvoufázové 
skákání. 
Zápisné 300,- Kč. 
Floty 1.-6.místo 
Všichni startující musí být členem ČJF. 
 
4.7 Skoková hobby soutěž 90/100 cm dvoufázové skákání 
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle PJS , tabulka A, I. 274.5.3, dvoufázové 
skákání. 
Zápisné 300,- Kč. 
Floty 1.-6.místo 
Všichni startující musí být členem ČJF. 
 



 
 

5.    Obecné informace 
5.1.      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. 
 

5.2.      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 ! 

 
5.3.      Ustájení 
Ustájení je po předchozí domluvě možné.Uzávěrka objednávek ustájení je do 19.4.2019 do 
23:00 hodin na tel.: 608 101 631 formou sms. Cena ustájení je 200kč/den na celou dobu 
závodů. 

 
5.4.      Ubytování, elektrické přípojky 

Ubytování pořadatel nezajišťuje 
 

5.5.     Ostatní služby 
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – pořadatel nezajištuje 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel – v místech označených pořadatelem 

 
6.    Partneři závodů 

 
7.    Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval: Michaela Rudolská     
 

Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 2.4.2019 
 
 
 


