
                    
"Mistrovství Severomoravské oblasti pony,dětí a 

juniorů- skoky 2019" 
                          + otevřené soutěže 
                           5.7.2019 - 6.7.2019              
   TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm – subjekt ČJF           

(MH0051) 
Přihláška na závody: přes Jezdecký Informační systém (JIS) 

1. Základní ustanovení: 
 
1.1. Základní informace 
   
  1.1.1. Kategorie závodů: CSN, CSN-OM 
  1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190705H1 
  1.1.3. Název závodů:        Mistrovství Severomoravské oblasti pony,dětí a juniorů - 

skoky 2019 + otevřené soutěže 
  1.1.4. Pořadatel:               TJ Slovan Frenštát p.R.,z.s. MH0051 
  1.1.5. Spolupoř. subjekt: 
  1.1.6. Datum závodů:       pátek 5.7.2019 od 09.00 hod., sobota  6.7.2019 od     
                                            08.00 hod.                                          
  1.1.7. Místo konání:         Areál TJ Slovan Frenštát p. R., 742 74 Tichá 557 
1.1.8. Omezující kritéria: 
 

1.2. Funkcionáři závodů: 
 
  Ředitel závodů:    JUDr. Čeněk Šrubař 603733154 
  Sekretář závodů:  Mgr. Adéla Svobodová 603511342 
  Kontaktní osoba: JUDr. Čeněk Šrubař 
  Hlavní rozhodčí:   Richard Bauer H0128 
  Sbor rozhodčích:  David Hrnčíř H1335,Denisa Hanáková H3537, 
                                 Ing. Kateřina Krhutová H2499, Darja Hrůzková H0046 
  Stavitel tratí / parkurů:    Jana Holá H0749, 605583745 
  Asistent stavite parkurů:Karolína Holá H2925  
  Komisař na opracovišti: Určí hlavní rozhodčí 
  Hlasatel:                 David Hrnčíř tel. 605342683 
  Zpracovatel výsledků: Ing. Hana Mžiková, 605342683 
  Lékařská služba:          Martina Kvapilová, tel.: 607004600  
  Veterinární dozor:        MVDr. Kateřina Partschová 777967516 
Podkovář: Pořadatel nezajišťuje !!!!! 
 

 



 
 
1.3. Technické parametry: 
 
  1.3.1. Kolbiště: písčité s geotextilií 65 x 50 metrů  
1.3.2. Opracoviště: písčité s geotextilií 64 x 24 metrů - hala 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh: 
 
  2.1. Uzávěrka přihlášek do úterý 2.7.2019 23.55 hodin 
         Objednání boxů přes JIS do 4. 7. 2019 
 
2.2. Přihlášky: 
 
Dle PJS výhradně přes : Jezdecký Informační systém (JIS) 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na info@tjslovan.cz) 
Povinnou součásti přihlášky zahraničních jezdců je datum narození jezdce a rok 
narození koně!!! 
 
  2.3. Prezentace pouze při změně do 9:00 na tel.: +420 605 342 683 
  2.4. Technická porada se nekoná 
  2.5. Start soutěží od 09:00 soutěže č.1 – č. 9  
  2.6. Sekretariát závodů v kanceláři závodů od 8:00 
2.7. Další důležité informace - do navigace zadávejte Frenštát p.R., Ke   
       Stadiónu 1999 
 

 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží: 
 
Soutěže č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - oficiální 
 
Podmínky pro mistrovské soutěže:  
Jeden kůň či jezdec se smí současně zúčastnit soutěže družstev a jednotlivců, ale ne 
současně dvou rozdílných kategorií jednotlivců. Mistrovská soutěž může být 
vyhlášena pouze v případě, že bude zajištěna účast min. 3 jezdců z různých 
subjektů. Účastnící mistrovských soutěží neplatí startovné. Pro jezdce registrované v 
Severomoravské oblasti.  
 
Mistrovské soutěže jednotlivců : 
Všechny kategorie jsou vyhodnoceny jako dvoukolová soutěž. O umístění na 1.- 3. 
místě při rovnosti součtu trestných bodů z obou kol rozhoduje rozeskakování. Ostatní 
soutěžící se umístí podle součtu trestných bodů z obou kol a času dosaženého ve 
druhém kole. Každý jezdec se smí zúčastnit max. se dvěma koňmi, do výsledku 
soutěže bude započítán jen výsledek lepšího koně. Ve druhém kole se startuje v 
obráceném pořadí dle výsledku a času 1. kola.  
 
 
 
 
 



Družstva : 
Hodnocení dle PJS č. 265.2. - dvoukolová soutěž. 
 
Složení: družstva 3 - 4 členná, v rámci kategorií smíšená - děti + junioři mladší + 
junioři starší - kategorie účastnící se tohoto mistrovství. Družstva nemusí kopírovat 
kluby ani okresy. Nejpozději v termínu prezentace pro první soutěž závodů je nutno 
nahlásit jméno vedoucího družstva, který nemusí být aktivním účastníkem této 
soutěže. Jeho povinnosti je včasná prezentace, losování pořadí družstva a jeho 
číselné specifikace, určení pořadí soutěžících a účast  na dekorování spolu s jezdci. 
Složení družstev je možno změnit i po uzávěrce přihlášek na závody, nejpozději však 
hodinu před zahájením prvního kola družstev. Složení soutěžních dvojic v družstvech 
není možné po obě kola měnit. Pořadí startujících v rámci družstva určí vedoucí 
družstva a to je totožné pro obě kola.  
V obou kolech se započítávají výsledky tří nejlépe umístěných dvojic, výsledek obou 
kol se sčítá. Do druhého kola postupují pouze družstva, která dokončila 1. kolo. Při 
rovnosti součtu trestných bodů se koná rozeskakování o medailové pozice, 
rozeskakování se účastní za každé družstvo pouze jeden jeho člen a to ten, kterého 
určí vedoucí družstva. O dalším pořadí rozhoduje součet trestných bodů z obou kol a 
součet časů dosažených ve druhém kole.  
V prvním kole o startovním pořadí družstev rozhoduje losování, v druhém kole se 
startuje v obráceném pořadí dle výsledku a času 1. kola. 
Kategorie: Velcí koně : Děti + junioři…Z + ZL    
 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny: 
 
Pátek 5.7.2019 
 
1A. Oblastní mistrovství pony 2019 - Benjamínci startující 1. a 2. rokem, handicap   
                                                               S, A, B 
1. kolo Skok stupně "ZP" 
2. kolo Skon stupně "ZLP" 
Jen pro jezdce registrované v Severomoravské oblasti, jezdec nesmí startovat v 
žádné jiné kategorii OM pony. 
Hodnocení čl. 273.3.4.1. a 273.4.4. , rozeskakování na medailových místech 
Výhry: floty dle PJS, deka pro koně a šerpa pro vítěze, medaile pro 1.-3.místo 
1B. Skok stupně "ZP" handicap - otevřená soutěž pro jezdce na pony. 
Hodnocení čl. 298.2.1. na limitovaný čas.  
Startovné 300,- Kč. Výhry : Floty dle PJS, věcné ceny pro 1. - 3. místo v hodnotě 
min. 500,- Kč    
 
2A. Oblastní mistrovství pony 2019 - Děti 8 - 12 let pony kat. S+A, handicap. 
1. kolo Skok stupně "ZLP" 
2. kolo Skon stupně "LP**" 
Jen pro jezdce registrované v Severomoravské oblasti.  
Hodnocení čl. 273.3.4.1. a 273.4.4. , rozeskakování na medailových místech 
Výhry: floty dle PJS, deka pro koně a šerpa pro vítěze, medaile pro 1.-3.místo 
2B. Skok stupně "ZLP" handicap - otevřená soutěž pro jezdce na pony S,A. 
Hodnocení čl. 238.2.1. na čas.  
Startovné 300,- Kč. Výhry : Floty dle PJS, věcné ceny pro 1. - 3. místo v hodnotě 
min. 500,- Kč    



    
 
 
 
3A. Oblastní mistrovství pony 2019 - Děti 8 - 12 let pony kat. B 
1. kolo Skok stupně "ZLP" 
2. kolo Skon stupně "LP**" 
Jen pro jezdce registrované v Severomoravské oblasti.  
Hodnocení čl. 273.3.4.1. a 273.4.4. , rozeskakování na medailových místech 
Výhry: floty dle PJS, deka pro koně a šerpa pro vítěze, medaile pro 1.-3.místo 
3B. Skok stupně "ZLP" handicap - otevřená soutěž pro jezdce na pony B. 
Hodnocení čl. 238.2.1. na čas.  
Startovné 300,- Kč. Výhry : Floty dle PJS, věcné ceny pro 1. - 3. místo v hodnotě 
min. 500,- Kč       
 
4A. Oblastní mistrovství pony 2019 - Děti 13 - 16 let pony, handicap. 
1. kolo Skok stupně "LP**" 
2. kolo Skon stupně "LP**" 
Jen pro jezdce registrované v Severomoravské oblasti.  
Hodnocení čl. 273.3.4.1. a 273.4.4. , rozeskakování na medailových místech 
Výhry: floty dle PJS, deka pro koně a šerpa pro vítěze, medaile pro 1.-3.místo 
4B. Skok stupně "LP**" handicap - otevřená soutěž pro jezdce na pony  
Hodnocení čl. 238.2.1. na čas.  
Startovné 300,- Kč. Výhry : Floty dle PJS, věcné ceny pro 1. - 3. místo v hodnotě 
min. 500,- Kč       
 
5. Skok stupně "ZM" - otevřená soutěž 
Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1. na limit 
Pro jezdce a koně bez omezení. 
Startovné : 300,- Kč. Výhry: Floty dle PJS, věcné ceny pro 1. - 3. místo v hodnotě 
min. 600,- Kč       
 
6A. Oblastní mistrovství 2019 - Děti 12 - 14 let  
1. kolo Skok stupně "Z" 
2. kolo Skon stupně "ZL" 
Jen pro jezdce registrované v Severomoravské oblasti.  
Hodnocení čl. 273.3.4.1. a 273.4.4. , rozeskakování na medailových místech 
Výhry: floty dle PJS, deka pro koně a šerpa pro vítěze, medaile pro 1.-3.místo 
6B. Skok stupně "Z" - otevřená soutěž  
Hodnocení čl. 298.2.1. na limitovaný čas.  
Startovné 300,- Kč. Výhry : Floty dle PJS, věcné ceny pro 1. - 3. místo v hodnotě 
min. 700,- Kč       
 
7. Oblastní mistrovství 2019 - Družstva děti a junioři 
1. kolo Skok stupně "Z" 
2. kolo Skok stupně "ZL" 
Hodnocení čl.265.2. (viz.rozpis čl.3) 
Výhry: floty dle PJS, deka pro koně a šerpa pro vítěze, medaile pro 1.-3.místo 

 8 800,- Kč (4 000 Kč,2 800 Kč,2 000 Kč) 
 



 
8A. Oblastní mistrovství 2019 - Mladší junioři  15 - 16 let  
1. kolo Skok stupně "ZL" 
2. kolo Skok stupně "L* " 
Jen pro jezdce registrované v Severomoravské oblasti.  
Hodnocení čl. 273.3.4.1. a 273.4.4. , rozeskakování na medailových místech 
Výhry: floty dle PJS, deka pro koně a šerpa pro vítěze, medaile pro 1.-3.místo 

 10 000,- Kč (3 000 Kč,2 500 Kč,2 000 Kč,1 500 Kč,1 000 Kč) 
8B. Skok stupně "ZL" - otevřená soutěž  
Hodnocení čl. 238.2.1. na čas.  
Startovné 300,- Kč. Výhry : Floty dle PJS, poukazy pro 1. - 3. místo v hodnotě 
min. 1200,- Kč       
 
9A. Oblastní mistrovství 2019 - Starší junioři  17 - 18 let  
1. kolo Skok stupně "L* " 
2. kolo Skon stupně "L** " 
Jen pro jezdce registrované v Severomoravské oblasti.  
Hodnocení čl. 273.3.4.1. a 273.4.4. , rozeskakování na medailových místech 
Výhry: floty dle PJS, deka pro koně a šerpa pro vítěze, medaile pro 1.-3.místo 

 10 000,- Kč (3 000 Kč,2 500 Kč,2 000 Kč,1 500 Kč,1 000 Kč) 
9B. Skok stupně "L* " - otevřená soutěž  
Hodnocení čl. 238.2.1. na čas.  
Startovné 400,- Kč. Výhry : Floty dle PJS, poukazy pro 1. - 3. místo v hodnotě 
min. 1500,- Kč    
    
 
Program : 
 
Pátek 5.7.2019 
1A,B.   Parkur stupně ZP 1.kolo OM Benjaminci a otevřená soutěž 
2A,B.   Parkur stupně ZLP 1.kolo OM děti 8-12 let pony S,A a otevřená soutěž 
3A,B.   Parkur stupně ZLP 1.kolo OM děti 8-12 let pony B a otevřená soutěž 
4A,B.   Parkur stupně LP** 1.kolo OM děti 13-16 let pony do 148 cm a otevřená 
soutěž   
5.   Parkur stupně ZM - otevřená soutěž 
6A,6B,7.  Parkur stupně Z 1.kolo OM děti,1.kolo OM družstva,otevřená soutěž 
8A,B.   Parkur stupně ZL 1.kolo OM mladší junioři 15-16 let a otevřená soutěž 
9A,B.   Parkur stupně L* 1.kolo OM starší junioři 17-18 let a otevřená soutěž 
 
 
Sobota 6.7.2019 
1A. Parkur stupně ZLP OM 2. kolo Benjamínci do 12. let, startující 1. a 2. rokem (na     
      pony S,A,B)  
2A. Parkur stupně LP** OM 2. kolo Děti 8 - 12 let (S,A) 
3A. Parkur stupně LP** OM 2. kolo Děti 8 - 12 let (B) 
4A. Parkur stupně LP** OM 2. kolo Děti 13 - 16 let (do 148 cm) 
6A. Parkur stupně ZL OM 2. kolo Děti 
7.   Parkur stupně  ZL OM 2. kolo Družstva 
8A. Parkur stupně  L* OM 2. kolo Junioři mladší (15 - 16) 
9A. Parkur stupně L** OM 2. kolo Junioři starší (17 - 18) 



 
Po ukončení 2. kola OM v sobotu 6.7.2019  budou následovat další soutěže 
stupně Z, ZL, L**, dle rozpisu "CENY RADEGASTA 2019". Přesný čas bude 
zveřejněn v pátek 5.7.2019 na www.jezdectvi.org  a v časovém plánu Ceny 
Radegasta 2019. Přihlášení do těchto soutěží na JIS - Cena Radegasta 2019.  
            
 
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 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. 
 
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 opracovišti ! 
 
6.3. Ustájení  
1700 Kč / box / za OM včetně možného příjezdu ve čtvrtek a odjezdu v sobotu. 
Podestýlka a seno v ceně. Cena boxů jen přes den 600 Kč. 
 
6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Areál TJ Slovan Frenštát p.R. v chatkách tel. 603733154 (omezený počet míst, cena 
200 Kč na osobu a noc) 
Další možnosti ubytování naleznete na www.frenstatpr.cz v sekci UBYTOVÁNÍ 
Elektrické přípojky za úhradu 200 Kč/den.  



6.5. Ostatní služby 
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – se nezajišťuje 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel –  dle informačních a  směrovacích tabulí 
 
                                           
6. Partneři závodů: 
 
7. Schvalovací doložka: 
 
 
Rozpis zpracoval:                                    Rozpis byl schválen 6.6.2019 (54/2019) 
 
JUDr. Čeněk Šrubař                                                     
 
                                                                                       
                                                                              
 

 


