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  Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org/zavody 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190517B1 
1.1.3. Název závodů: KVĚTNOVÁ HOŘOVICKÁ TOUR II. 2019 
1.1.4. Pořadatel: JS Opatrný Hořovice z.s. MB 002 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: --- 
1.1.6. Datum závodů: 18.5.-19.5.2019 
1.1.7. Místo konání: Jezdecký areál Ranch, Cihlářská 1384, 268 01 Hořovice  
1.1.8. Omezující kritéria:  

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: Václav Opatrný 
Sekretář závodů: Jaroslava Opatrná 
Kontaktní osoba: Jitka Prach Opatrná 
Hlavní rozhodčí: Eva Mentlíková D0169 
Sbor rozhodčích: Zdeňka Štruncová D0275, Lenka Valtrová D1160,Ivana KolmanováD0829 
Stylový rozhodčí: Eva Mentlíková  
Technický delegát:  
Stavitel tratí / parkurů: Zdeněk Krpela D0163 
Asistent stavitele:  
Komisař na opracovišti: určí HR 
Hlasatel:  
Zpracovatel výsledků: Jitka Prach Opatrná 
Lékařská služba: ZS Hořovice  
Veterinární dozor: MVDr. Barbora Schilová 
Podkovář: Václav Opatrný  

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:  75 x 80 m, písčité s geotextilií 
1.3.2. Opracoviště:  50 x 70 m, písčité s geotextilií 
1.3.3. Opracování:  opracoviště otevřené vždy jednu hodinu před zahájením JZ 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka přihlášek je do 17.5.2019, do 12 hod. 
Uzávěrka rezervace boxů je do 17.5.2019, boxy v omezeném počtu 

 
2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://www.jezdectvi.org/zavody 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody 
 

https://www.jezdectvi.org/zavody
https://www.jezdectvi.org/zavody
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2.3. Prezentace 
Prezentaci předem, která je beze změn nevyžadujeme a není nutné ji tedy telefonicky 
provádět. Vaše případné změny zasílejte formou SMS na telefon 724 040 733, nebo přes FB 
messenger na náš profil JS Opatrný Hořovice. 

 
2.4. Technická porada 

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

2.5. Start soutěží (zkoušek)   
V 8,30 hod. každý den. 
Dle počtu startujících si pořadatel vyhrazuje změnu časového plánu.            

 
2.6. Sekretariát závodů 

Na věži rozhodčích. 
 

2.7. Další důležité informace 
 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
 

 
SOBOTA  18.5.2019 
4.1.  Soutěž č.1 - Stupňováná obtížnost do 90 cm ( 8 skoků bez kombinace, bez žolíka) 

Otevřená soutěž. 
Rozhodování dle tab.A, čl.269. 
Startovné: 300,- Kč 
Finanční ceny v hodnotě 2000,- Kč (600,450,350,300,300), floty dle PJS 

 
4.2. Soutěž č.2 -Skoková soutěž stupně „Z“ na limitovaný čas 

Otevřená soutěž. 
Rozhodování dle tab.A, čl.298.2.1.,na limitovaný čas, bez rozeskakování. 
Startovné: 300,- Kč 
Finanční ceny v hodnotě 2000,- Kč (600,450,350,300,300), floty dle PJS 
 

4.3. Soutěž č.3 -Skoková soutěž stupně „ZL“ na čas 
Otevřená soutěž. 
Rozhodování dle tab.A, čl.238.2.1.,na čas, bez rozeskakování. 
Startovné: 350,- Kč 
Finanční ceny v hodnotě 3000,- Kč (900,750,550,450,350), floty dle PJS 

 
4.4. Soutěž č.4 -Skoková soutěž stupně „L*“ na čas 

Otevřená soutěž. 
Rozhodování dle tab.A, čl.238.2.1.,na čas, bez rozeskakování. 
Startovné: 400,- Kč 
Finanční ceny v hodnotě 4000,- Kč (1300,900,700,600,500), floty dle PJS 
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4.5. Soutěž č.5 -Skoková soutěž stupně „S*“ s návazným rozeskakováním 

Otevřená soutěž. 
Rozhodování dle tab.A, čl.298.2.4. 
Startovné: 500,- Kč 
Finanční ceny v hodnotě 5000,- Kč (1500,1100,900,800,700), floty dle PJS 
 
 
  
NEDĚLE  19.5.2019 

 
4.6. Soutěž č.6 -Skoková soutěž stupně „Z“ na limitovaný čas 

Otevřená soutěž. 
Rozhodování dle tab.A, čl.298.2.1.,na limitovaný čas, bez rozeskakování. 
Startovné: 300,- Kč 
Finanční ceny v hodnotě 2000,- Kč (600,450,350,300,300), floty dle PJS 

 
4.7. Soutěž č. 7 -Skoková soutěž stupně „ZL“ na čas 

Otevřená soutěž. 
Rozhodování dle tab.A, čl.238.2.1.,na čas, bez rozeskakování. 
Startovné: 350,- Kč 
Finanční ceny v hodnotě 3000,- Kč (900,750,550,450,350), floty dle PJS 
 

4.8. Soutěž č.8 -Skoková soutěž stupně „L*“ na čas 
Otevřená soutěž. 
Rozhodování dle tab.A, čl.238.2.1.,na čas, bez rozeskakování. 
Startovné: 400,- Kč 
Finanční ceny v hodnotě 4000,- Kč (1300,900,700,600,500), floty dle PJS 
 

4.9. Soutěž č.9 -Skoková soutěž stupně „L**“ na čas 
Otevřená soutěž. 
Rozhodování dle tab.A, čl.238.2.1.,na čas, bez rozeskakování. 
Startovné: 400,- Kč 
Finanční ceny v hodnotě 4000,- Kč (1300,900,700,600,500), floty dle PJS 

 
4.10. Soutěž č.10 -Skoková soutěž stupně „S**“ s návazným rozeskakováním 

Otevřená soutěž. 
Rozhodování dle tab.A, čl. 298.2.4.,na čas, bez rozeskakování. 
Startovné: 500,- Kč 
Finanční ceny v hodnotě 5000,- Kč (1500,1100,900,800,700), floty dle PJS 
 
 

 
5. Technická ustanovení 

5.1. Předpisy  



Jezdecká stáj Opatrný Hořovice z.s.– subjekt ČJF (MB002) 

 Rozpis jezdeckých závodů ČJF 
KVĚTNOVÁ HOŘOVICKÁ TOUR 2019 

18.5.2019 –19.5.2019 
 
 

 
 

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 dekorování dle VP čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a 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. 

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. 
 

Vyšetření krví na infekční anémii koní nesmí být starší, než 1 rok. 
 

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 a jejich majitelé jsou povinni po nich odklízet 
exkrementy. Porušením bude sankcionováno pokutou 1 000,-Kč. Volným pobíháním psů 
ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !  

 
6.3. Ustájení 
Ustájení – mobilní boxy. 

1 den      600,-Kč včetně podestýlky a sena (den, v případě volné kapacity)  
2 dny    1100,-Kč včetně podestýlky a sena (sobota – neděle, přes noc)  
3 dny    1400,-Kč včetně podestýlky a sena (pátek – neděle, přes dvě noci)  
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. 

Objednávka boxů je závazná. Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude 

objednatelem využit. 
 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Penzion Ranch, www.ranchhorovice.cz  

        Elektrická přípojka – za poplatek. 
 

http://www.ranchhorovice.cz/


Jezdecká stáj Opatrný Hořovice z.s.– subjekt ČJF (MB002) 

 Rozpis jezdeckých závodů ČJF 
KVĚTNOVÁ HOŘOVICKÁ TOUR 2019 

18.5.2019 –19.5.2019 
 
 

 
 

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 louce u mobilních boxů 

 
7. Partneři závodů 

 
8. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval:                Rozpis za OV ČJF schválil:  
Jitka Prach Opatrná                                                             9.4.2019 Michael Moudrý 

 
 
 
 


