
JK Opava Kateřinky (MH0042) 
Kritérium mladých koní 170704H1 

4.7 - 5.7.2017 
 
 

Přihláška na závody: https://www.jezdectvi.org 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

 

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 
Ředitel závodů: Lamich Karel 
Sekretář závodů: Hrušková Magdaléna 
Kontaktní osoba: Kupec Martin 776650602 
Hlavní rozhodčí: Bauer Richard H0128 
Sbor rozhodčích: MVDr. Jaroslav Sýkora H0082 

Babor Zdeněk H0031 
Humplíková Vladislava 
 

Stavitel tratí / parkuru: Vladimír Hruška H0045 
Komisař KMK 
Dozor na opracovišti: 

Růžička Karel ml. 
určí HR 

Hlasatel: Zdeněk Babor 
Zpracovatel výsledků: Kupec Martin 776650602 
Lékařská služba: zajistí pořadatel 
Veterinární dozor: MVDr. Helena Holá 

 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  písčité s geotextilií 67 x 80 m 
1.3.2. Opracoviště:  písčité s geotextilií 67 x 25 m 

              pískové 80 x 30 m 
 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka přihlášek 30.6.2017  

 
2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: 
https://www.jezdectvi.org 

2.3. Prezentace 
 Prezentace do 9:00  v případě změny v kanceláři závodu (možno tel. 776650602) 

1.1.1. Kategorie závodů: CSN KMK 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170704H1 
1.1.3. Název závodů: KMK - kvalifikace 
1.1.4. Pořadatel: JK Opava Kateřinky MH0042 
1.1.5. Datum závodů: 4.7. - 5.7.2017 

 
1.1.6. Místo konání: jezdecký areál JK, Rolnická 120, Opava – Kateřinky 



JK Opava Kateřinky (MH0042) 
Kritérium mladých koní 170704H1 

4.7 - 5.7.2017 
 
 

2.4. Technická porada – se nekoná 
 

2.5. Start soutěží   v úterý 4.7.2017 od 10.00 hod. 
Ve středu 5.7.2017 od 9.00 hod. 
 

 
2.6. Sekretariát závodů 

Sekretariát závodů je umístěn pod věží rozhodčích v den závodů od 7:30 hodin 
 
 

3. Soutěže úterý 4.7.2017 
Před každou kvalifikační kategorií je vypsán 90-ti sekundový zahajovací trénink dle NÚ k čl.202 PJS a 
NÚ Všeobecných pravidel N9, odst.5. Tréninku se mohou zúčastnit i koně, kteří se účastní soutěží č. 
3,8, 11 a to vždy ve své věkové kategorii dle pohlaví koně po předchozím přihlášení se do tréninku. 

1. Skok stupně "ZL" - kvalifikace KMK pro 4-leté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.Startovné: 400,Kč 
 Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz chovatelů 
 českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

2. Skok stupně "ZL" - kvalifikace KMK pro 4-leté hřebce a valachy.Hodnocení dle čl. 298.1.3.
 Startovné: 400,-Kč. Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí 
 Svaz chovatelů  českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

3. Skoková soutěž - Dvoufázové skákání 105/105cm , 115/115 cm,handicap  - 4 a 5 leté  koně. 
 Hodnocení dle tab. A,čl. 298.2.5. čl. 274.5.3. Startovné: 400,-Kč, Ceny 4000 Kč 
 (1300,1000,700,2x500 Kč). V případě, že v soutěži odstartuje méně než 10 dvojic, budou 
 vyplaceny ceny pouze na prvních  třech místech. 

4. Skok stupně "L*" - kvalifikace KMK pro 5-leté klisny.Hodnocení dle čl. 298.1.3.Startovné: 400,-Kč 
 Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz chovatelů 
 českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

5. Skok stupně "L**" - kvalifikace KMK pro 5-leté hřebce a valachy.Hodnocení dle čl. 298.1.3.Startovné: 
 400,-Kč. Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz 
 chovatelů  českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

6. Skok stupně "S*" - kvalifikace KMK pro 6-leté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.Startovné: 400,-Kč 
 Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz chovatelů 
 českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

7. Skok stupně "S*" - kvalifikace KMK pro 6-leté hřebce a valachy.Hodnocení dle čl. 298.1.3.Startovné: 
 400,-Kč Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz 
 chovatelů českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

8. Skoková soutěž pro 6 - 7 leté koně s handicapem  120/125cm.Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.5., 
 238.2.1. na čas bez rozeskakování. Startovné: 400,-Kč. Ceny 4000 Kč (1300,1000,700,2x500 Kč). 
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V  případě, že v soutěži odstartuje méně než 10 dvojic, budou vyplaceny ceny pouze na prvních       
 třech místech. 

  

Soutěže středa 5.7.2017 

Vypsán 90-ti sekundový zahajovací trénink ráno před zahájením první soutěže druhého dne pro 
všechny věkové kategorie koní dle NÚ k čl.202 PJS a NÚ Všeobecných pravidel N9, odst.5. Do tohoto 
tréninku je nutné se přihlásit nejpozději do 20:00 hodiny předchozího dne. 

9. Skok stupně "ZL" - kvalifikace KMK pro 4-leté klisny.Hodnocení dle čl. 298.1.3.Startovné: 400,-Kč 
 Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz chovatelů 
 českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

10. Skok stupně "ZL" - kvalifikace KMK pro 4-leté hřebce a valachy.Hodnocení dle čl. 298.1.3.Startovné: 
 400,-Kč, Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz 
 chovatelů  českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

11. Skoková soutěž - Dvoufázové skákání 105/110cm, 115/120 cm handicap pro 4-5 leté 
 koně.Hodnocení dle tab. A, čl.298.2.5. 274.5.3.Startovné: 400,-Kč. Ceny 4000 Kč 
 (1300,1000,700,2x500 Kč). V případě, že v soutěži odstartuje méně než 10 dvojic, budou 
 vyplaceny ceny pouze na prvních  třech místech. 

12. Skok stupně "L*" - kvalifikace KMK pro 5-leté klisny.Hodnocení dle čl. 298.1.3.Startovné: 400,-
 Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz chovatelů 
 českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

13. Skok stupně "L**" - kvalifikace KMK pro 5-leté hřebce a valachy.Hodnocení dle čl. 
 298.1.3.Startovné: 400,-Kč Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK 
 vyplácí Svaz chovatelů  českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla 
 KMK 

14. Skok stupně "S*" - kvalifikace KMK pro 6-leté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.Startovné: 400,-
 Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz chovatelů 
 českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

15. Skok stupně "S*" - kvalifikace KMK pro 6-leté hřebce a valachy.Hodnocení dle čl. 298.1.3.Startovné:  
 400,-Kč. Ceny: Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz 
 chovatelů českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

16. Skoková soutěž pro 6 - 7 leté koně s handicapem 125/130cm.Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.5., 
 238.2.1. na čas bez rozeskakování. Startovné: 400,-Kč. Ceny 4000 Kč (1300,1000,700,2x500 
 Kč). V  případě, že v soutěži odstartuje méně než 10 dvojic, budou  vyplaceny ceny pouze na 
 prvních  třech místech. 
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4.Technická ustanovení 

Předpisy  
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
Sázky nejsou povoleny. 

 
 

5.  Veterinární předpisy 
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. 
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 

 
 

 
6. Obecné informace 
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. 
 
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 ! 

 
 7. Ustájení 
 Ustájení v omezeném množství dle předchozí domluvy 500 Kč za box/den. Objednané a 
 nevyužité boxy, budou  účtovány objednateli. 

 
8. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje, el. přípojka 300 Kč/den. 

 
 

Ostatní služby 
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Stravování zajistí pořadatel formou bufetu v areálu JK 

 
 

 Schvalovací doložka 
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Rozpis zpracoval: Vladimír Hruška Rozpis byl schválen 21.6.2017 (58/2017) 
 
 
 
 

 


