
HOBBY ZÁVODY -   2019 – JS Nesměň – MB 0229 

 

Pořadatel :                                MB 0229 JS Nesměň  

Datum  konání :                       28.4., 19.5., 9.6., 22.9.2019 ( neděle)  

Místo konání :                          jezdecký areál Nesměň  

Kolbiště :                                  písčité s geotextilií 30m x 75m  

Opracoviště :                            travnaté 50m x 75m  

Ředitel závodů :                       Lenka Kabátová st.  

Rozhodčí :                                Pavla Loudová, Lenka Kabátová 

Stavitel parkuru :                    Rudolf Michl  

Lékařská služba :                     Nemocnice Kolín, služba na místě – zajistí pořadatel  

Veterinární služba:                  MVDr Eva Syrová  

Časový program :  10,00 h – ukázky č. 1 a 2, hobby soutěže navazují 

S o u t ě ž e  

 1. Ukázková soutěž pro nejmenší s vodičem  

        (slalom, překročení kladiny, hod na cíl, zaklusání, krátké cvičení – vlastní sestava)  

        Pouze pro děti, které se nezúčastní ukázky 2B a hobby soutěží  

        Vyhodnoceni budou všichni účastníci  

        Startovné 50,-  

         

2. Skoková ukázka – 6 křížků do 40cm  

       Oddělení A - s vodičem. Pouze pro děti, které se nezúčastní hobby soutěží č.3 a výše 

       Oddělení B – bez vodiče. Pouze pro děti, které se nezúčastní hobby soutěží č.4 a výše 

       Vyhodnoceni budou všichni účastníci  

       Startovné   –    oddělení A – 50,-   

                                 oddělení B – 100,-   

 

 

3. Soutěž 70 cm na limitovaný čas 

Hodnocení dle PJS – čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování 

Floty dle PJS  

Startovné 200,-  

        

4. Dvoufázové   80/90    

Hodnocení dle PJS – čl. 274.5.3.       

Floty dle PJS 

Startovné 200,-  

 

5. Dvoufázové   90/100  

Hodnocení dle PJS – čl. 274.5.3. 

Floty dle PJS 

Startovné 200,-  

 

6. Soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm se žolíkem 

Hodnocení dle PJS – čl.269. 2. na čas  

Floty dle PJS 



Startovné 200,-  

 

 

Přihlášky zasílejte na e-mail JIS CJF nebo :  skronda@post.cz 

Uzávěrka přihlášek vždy v pátek před konáním akce do 24,00 h  

  

Prezentace vždy v sobotu den před konáním akce v době  od 19.oo – do 21.oo hod  

(tel. 604 888 443 nebo mail: skronda@post.cz) 

                             a v neděli  v den konání akce od 9,30 osobně nebo tel.  604 888 443 

Kancelář závodů :   v den závodů na věži rozhodčích  od 9.3o hod  

Informace:  tel. 604 888 443, 606 938 741, 721 530 030  

 

Bude umožněno opracování na kolbišti. 

Veterinární předpisy:    Metodický pokyn SVS ČR a PJS  

Postroj koní vždy podle PJS;  

Ústroj jezdců může být podle PJS pro soutěže dané disciplíny, nebo běžný čistý a nepoškozený 

tréninkový úbor. Jezdecká obuv vždy dle PJS. Tříbodová ochranná přilba je povinná pro 

všechny účastníky kdykoliv sedí na koni a použití ochranné vesty v souladu s PJS. 

   

Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihli 

účastníky závodů, nebo jejich koně v době konání akce!  

 Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu konání akce je zakázáno 

volné pobíhání psů po celém areálu!  

 

 

 Zpracovala :  Mgr.Svatava Škroníčková                           

Schválil: Michael Moudrý 20.2.2019 

  

 


