
Jezdecká stáj Galatík Těšánky – subjekt ČJF (ML0029) 
Rozpis jezdeckých závodů ČJF 

Mistrovství České republiky spřežení 2019 
20. – 22.9.2019 

 
1. Základní ustanovení 
1.1. Základní informace 

1.1.1. Kategorie závodů: CAN - MČRR  
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190918L1  
1.1.3. Název závodů: Mistrovství České republiky spřežení 2019  
1.1.4. Pořadatel: Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 z pověření ČJF  
1.1.5. Datum závodů: 20. – 22.9.2019  
1.1.6. Místo konání: Areál Jezdecké stáje Galatík Těšánky u Zdounek  
1.1.7. Omezující kritéria: STP MČR ČJF 2019  

 
1.2. Funkcionáři závodů 

Ředitel závodů: Ing. Ivana Galatíková tel. + 420 602 101 354  
Sekretář závodů: Ing. Zuzana Galatíková tel. + 420 602 101 354, email: info@gruntgalatik.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Galatíková tel. + 420 602 101 354, email: info@gruntgalatik.cz  
Hlavní rozhodčí: Josef Trojanec (G0202)  
Sbor rozhodčích: Ing. Jiří Kunát (F0678) 
                                Ing. Darie Kotyzová (F0328) 
                                Mgr. Alena Brixí (F1082) 
                                Jaroslav Pavel (C0415) 
                                Ilona Matoušková (F0576) 

 

Technický delegát: Luboš Kocman (C0344)  
Stavitel tratí / parkurů: Petr Vozáb (F0554)  
Asistent stavitele: František Slavík (F0391)  
Komisař na opracovišti: Ing. Michael Veselý (B0008) 
                                             Josef Prokeš (G1145) 
                                             Ing. Blanka Trojancová (G0915) 

 

Hlasatel: Mgr. Hana Stehlíková (F1893)  
Zpracovatel výsledků: Jaroslav Kosař (F0512)  
Lékařská služba: Radek Chmela tel. + 420 606 681 233  
Veterinární služba: MVDr. Libor Hlačík tel. + 420 723 823 469  
Podkovářská služba: Jiří Gazdoš tel. + 420 608 062 491  

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště: travnaté  
1.3.2. Opracoviště: travnaté  
1.3.3. Opracování: travnaté a polní cesty  

 



2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka 

Uzávěrka přihlášek je 9.9.2019 do 23,00 hod. 
Uzávěrka boxů je 9.9.2019 do 23,00 hod. v JIS. 

 
2.2. Přihlášky 

Přihlášky a kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje a odpovídá za správnost sekretář 
vysílající oblasti ČJF. Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, 
koní a subjektů a údajů o kvalifikaci zasílejte sekretářům oblastí. Ti je následně do 
termínu uzávěrky přihlášek zašlou pořadateli MČR a přihlásí jezdce přes JIS on-line 
přihlášení. Součástí přihlášky musí být jméno vedoucího ekipy, ten je po celý závod MČR 
osobou pověřenou k jednání jménem oblastních soutěžících. 

 

2.3. Prezentace 
Ve čtvrtek 19.9.2019 od 11,00 do 13,00 hod. v kanceláři závodů – pouze prostřednictvím 
vedoucích oblastí. 
Platba ustájení atd. ve čtvrtek 19.9.2019 od 11,00 do 13,00 hod. v kanceláři závodů. 
 

2.4. Technická porada  
Ve čtvrtek 19.9.2019 v 18,00 hod. technická porada – v kanceláři závodů (pouze vedoucí 
ekip). Vedoucího ekipy určí konkrétní oblast, ten pak bude po celou dobu konání závodů 
zodpovědný za komunikaci s pořadatelem a sborem rozhodčích. 
Následně v 19,00 hod. proběhne slavnostní zahájení MČR – Zahajovací večer 
s ochutnávkou míchaných nápojů. 
 

2.5. Start soutěží (zkoušek)   
Předběžný program: 
Čtvrtek 19.9.2019  - 11,00 – 13,00 hod. prezentace 
                                  - od 14,00 hod. I. kondiční zkouška 
                                  - od 16,00 hod. prohlídka tratí 
                                  - od 18,00 hod. technická porada 
Pátek 20.9.2019 – od 9,00 hod. drezurní zkouška 
Sobota 21.9.2019 – od 10,00 hod. maraton 
Neděle 22.9.2019 – od 8,30 hod. prohlídka parkuru 
                                 - od 10,00 hod. parkur, následně dekorování 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu. 

 
2.6. Sekretariát závodů 

Kancelář závodů (vedle bufetu) – každý soutěžní den od 8 h. do 18 h. 
 

2.7. Přejímka tratí 
Přejímka tratí sborem rozhodčích, technickým delegátem a stavitelem tratí ve čtvrtek 
19.9.2019 v 11,00 hod. Prohlídka tratí ve čtvrtek 19.9.2019 od 16,00 hod. 

 



2.8. Další důležité informace 
Čtvrtek 19.9.2019 
Zahajovací večer s ochutnávkou míchaných nápojů pro účastníky závodů.  
Večerní turnaj v pétanque mezi jednotlivými ekipami (přihlášky a nominace na místě). 
Pátek 20.9.2019  
Večerní posezení s grilovaným seletem, vyhlášení výsledků drezur. 
Sobota 21.9.2019 
Společenský večer s živou hudbou a slavnostním rautem (společenské oblečení). 
Oficiální vyhlášení výsledků za první dva dny. 

 
3. Přehled jednotlivých soutěží 

 
 

 Všechny mistrovské soutěže jsou pořádány za finanční podpory 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
 
3.1. MČR čtyřspřeží – H4 
3.2. MČR dvojspřeží – H2 
3.3. MČR jednospřeží – H1 
3.4. MČR dvojspřeží pony – P2 

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

4.1. Soutěže: 
 
 
4.1.1. Mistrovství České republiky čtyřspřeží – CAN3* 
 
Drezura: Drezurní úloha Test 3*B HP4 (dříve FEI č.11), obdélník 100 x 40m 
Maraton: Úsek A libovolný chod – cca 6 000 m, rychlost 12 km/hod. 
                  Úsek B libovolný chod – cca 7 000 m, rychlost 14 km/hod., 7 překážek 
Parkur: 20 překážek, rychlost 240 m/min., min. stopa kol + 30 cm 
 
 
4.1.2. Mistrovství České republiky dvojspřeží – CAN3* 
 
Drezura: Drezurní úloha Test 3*B HP2 (dříve FEI č.11), obdélník 100 x 40m 
Maraton: Úsek A libovolný chod – cca 6 000 m, rychlost 12 km/hod. 
                  Úsek B libovolný chod – cca 7 000 m, rychlost 14 km/hod., 7 překážek 
Parkur: 20 překážek, rychlost 250 m/min., min. stopa kol + 20 cm 
 
 
 
 
 
4.1.3. Mistrovství České republiky jednospřeží – CAN3* 



 
Drezura: Drezurní úloha Test 3*C HP1 (dříve FEI č.9), obdélník 100 x 40m 
Maraton: Úsek A libovolný chod – cca 6 000 m, rychlost 12 km/hod. 
                  Úsek B libovolný chod – cca 7 000 m, rychlost 14 km/hod., 7 překážek 
Parkur: 20 překážek, rychlost 250 m/min., min. stopa kol + 20 cm 
 
 
4.1.4. Mistrovství České republiky dvojspřeží pony – CAN3* 
 
Drezura: Drezurní úloha Test 3*B HP2 (dříve FEI č.11), obdélník 100 x 40m 
Maraton: Úsek A libovolný chod – cca 6 000 m, rychlost 11 km/hod. 
                  Úsek B libovolný chod – cca 7 000 m, rychlost 13 km/hod., 7 překážek 
Parkur: 20 překážek, rychlost 250 m/min., min. stopa kol + 20 cm 
 
 
4.2. Startovné: 
Neplatí se. 
 
4.3. Ceny věnované pořadatelem: 
4.3.1. MČR čtyřspřeží – H4                  20 000,- Kč (6500-5000-4000-3000-1500) 
4.3.2. MČR dvojspřeží – H2                  25 000,- Kč (8300-6000-5000-3200-2500) 
4.3.3. MČR jednospřeží – H1               15 000,- Kč (5000-4000-3000-2000-1000) 
4.3.4. MČR dvojspřeží pony – P2        10 000,- Kč (3000-2500-2000-1500-1000) 
 
4.4. Ceny věnované ČJF: 
4.4.1. MČR čtyřspřeží – H4                   9 000,- Kč (4000-3000-2000) 
4.4.2. MČR dvojspřeží – H2                     9 000,- Kč (4000-3000-2000) 
4.4.3. MČR jednospřeží – H1                  9 000,- Kč (4000-3000-2000) 
4.4.4. MČR dvojspřeží pony – P2   7 000,- Kč (3000-2000-2000) 
 
 

Tato soutěž je pořádána za finanční podpory 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
 
5. Technická ustanovení 

5.1. Předpisy  
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly 

(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. Je nutné znát registrační číslo hospodářství! 

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. 
 

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 (Sportovce i koně) účastnit se příslušné 
soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u 
dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.  
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 
Pořadatel zajišťuje ustájení od 18.9. do 22.9.2019 
Pevné boxy přímo v areálu v omezeném počtu – 55 ks a mobilní boxy. 
 
Pevné boxy s napáječkou - nadstandartní 650 Kč/den 
Pevné boxy s napáječkou 550 Kč/den 
Pevné boxy bez napáječky 450 Kč/den 
Mobilní boxy 350 Kč/den 
 
Cena zahrnuje: slámu, seno, vodu, elektrickou přípojku. 
 
Za každý objednaný box je nutné uhradit 1000 Kč zálohu na účet: 2300539672/2010  
do 9.9.2019, doplatek na místě podle varianty ustájení. 
 
Uzávěrka boxů je 9.9.2019 do 23,00 hod. v JIS. 
 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje. 
Elektrická přípojka zahrnuta v ceně za ustájení. 
 
 
 



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 určených místech 

 
 

7. Schvalovací doložka 
 
Rozpis zpracoval:     Rozpis schválen VV ČJF  
Ing. Ivana Galatíková     hlasováním per-rollam dne: 21.8.2019 
        


