
  Jezdecký klub Panská lícha MG0061 
 Panská lícha 6, 614 00 Brno  

e-mail: info@panskalicha.cz; www.panskalicha.cz 
tel./fax: +420 545 228 220 

 
 

 

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ ČJF 
                VE VŠESTRANNOSTI 

 

             31.5. - 2.6. 2019 
               190531G1 

 
PŘEDKOLO ZLATÉ PODKOVY 

 
 

 
Přihláška na závody: www.jezdectvi.org 

 
1. Základní ustanovení. 

1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů: CNC 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190531G1 

1.1.3. Název závodů: Předkolo Zlaté podkovy 
1.1.4. Pořadatel: Jezdecký klub Panská lícha z.s. 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: - 
1.1.6. Datum závodů: 31.5.-2.6.2019 
1.1.7. Místo konání: Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno 
1.1.8. Omezující kritéria: -  

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 
Ředitel závodů: Ing. Jiří Charvát, 736 485 052 info@panskalicha.cz 
Sekretář závodů: Mgr. Lenka Sekaninová, 603 268 628, info@panskalicha.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sekaninová, 603 268 628, info@panskalicha.cz 
Hlavní rozhodčí: Daniela Diringerová 
Sbor rozhodčích: Dana Kuřitková, Josef Hrabálek, Alena Vetišková,  
Stylový rozhodčí:  
Technický delegát: Anna Krobotová 
  
Stavitel tratí / parkurů: Zdenek Ságl / Jana Holá 
Asistent stavitele: Pavol Adamať 
Komisař na opracovišti: Eva Sobotková, Michal Večerek 
Hlasatel: Jaroslav Grodl, Jan Kadlec 
Zpracovatel výsledků: Jana Bambuchová 
Lékařská služba: MUDr. Martina Jansová tel.: 737 587 940 
Veterinární dozor: MVDr. Dominika Matušková tel: 739 208 298 
Podkovář: Zajistí pořadatel oproti úhradě 
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1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  písek s geotextilií 55 x 80 m 
1.3.2. Drezurní obdélník: písek s geotextilií 20 x 60 m 
1.3.3. Opracoviště:  písek s geotextilií 40 x 80 m   

 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka  26.5.2019 22.00 hodin 
 
 
2.2. Přihlášky 

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

 
2.3. Prezentace  

V kanceláři závodů ve čtvrtek 30.5.2019 
od 17.00 do 18.00 hod. osobně, nebo formou sms na čísle: 603 268 628 

 
2.4. Technická porada  

V pátek 31.5. v kanceláři závodů – 19.00 hodin 
 

2.5. Start soutěží (zkoušek)   
Všechny 3 dny v 8.00 hodin 
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených. 

 
2.6. Sekretariát závodů 

V kanceláři závodů – srub nad hlavním závodištěm - od 7.00 až hodinu po ukončení poslední 
soutěže 
 

2.7. Další důležité informace 
Přejímka trati hlavním rozhodčím, technickým delegátem a stavitelem tratí ve čtvrtek 
30.5.2019 v 18.00 hodin. Trať bude jezdcům zpřístupněna až po jejím oficiálním otevření – viz. 
čl. 536.2 pravidel všestrannosti 

 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží  - nejsou více kolové soutěže 

 
Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

3.1 ZLATÁ PODKOVA, „S (2*)“  

      Přebor JmO senioři 
      drezurní zkouška: FEI 2* B 2015  (obdélník 20 x 60 m) 
      terénní zkouška: dle pravidel PJS 

            skoková zkouška: dle pravidel PJS 
            Startovné: 900,- Kč 
            Ceny vyplacené v penězích:  10.000,- Kč (3.300,-, 2.600,-, 1.800,-, 1.300,-, 1.000,-) 
            Ceny pro přebor JmO – Floty pro prvních 5, deka pro vítěze, ceny vyplacené v penězích: 6.000,-   
            (3.000,-, 2.000,-, 1.000,-) 

 

3.2 STŘÍBRNÁ PODKOVA, “(L1*)“   
       Národní pohár ČJF 2019 ve všestrannosti (U25) 
     Šampionát mladých koní ČJF ve všestrannosti (6-ti a 7-mi letí) 
      drezurní zkouška: FEI 1* 2018 (obdélník 20 x 60 m) 
      terénní zkouška: dle pravidel PJS 

                   skoková zkouška: dle pravidel PJS 
             Startovné: 800,- Kč 
             Ceny vyplacené v penězích:  7.000,- Kč (2.300,-, 1.900,-, 1.300,-, 900,-, 600,-) 

 
 



   3.3  BRONZOVÁ PODKOVA,“ZL“ – soutěž pro děti a juniory (12 – 18 let)  
                    Přebor JmO děti + junioři 
                    Národní Pohár ČJF 2019 ve všestrannosti pro děti a juniory 
                    

      drezurní zkouška: CN 4/14 (obdélník 20 x 60 m) 
                   terénní zkouška: dle pravidel PJS 
                   skoková zkouška: dle pravidel PJS 
                   Startovné: 700,- Kč 
                   Ceny vyplacené v penězích:  7.000,- Kč (2.300,-, 1.900,-, 1.300,-, 900,-, 600,-) 
                   Ceny pro přebor JmO – Floty pro prvních 5, deka pro vítěze, ceny vyplacené v penězích: 3.000,-   
                   (1.500,-, 1.000,-, 500,-) 

          
            3.4 SOUTĚŽ NADĚJÍ I., “Z“  - soutěž pro koně 4 a 5-ti leté a starší koně s licencí sportovního koně vystavenou  
                                                          poprvé v roce 2019        

        drezurní zkouška : 5-ti letí / 2015 (obdélník 20 x 60 m) 
                  terénní zkouška : dle pravidel PJS 

        skoková zkouška : dle pravidel PJS 
        Startovné: 700,- Kč 

                  Ceny vyplacené v penězích:  5.000 Kč (1.500,-, 1.300,-, 1.000,-, 700,-, 500,-) 
    
3.5 SOUTĚŽ PONY, "L" – soutěž pro jezdce (10 – 16 let) na pony do 148 cm KVH 

         drezurní zkouška: CN 1/14 (obdélník 20 x 40 m) 
                   terénní zkouška: dle pravidel PJS 
                   skoková zkouška: dle pravidel PJS 
                   Startovné: 700,- Kč 
                   Ceny vyplacené v penězích:  5.000 Kč (1.500,-, 1.300,-, 1.000,-, 700,-, 500,-) 
 
    
                3.6 SOUTĚŽ STUPNĚ „ZK“ – otevřená soutěž 

                      Šampionát mladých koní ČJF ve všestrannosti (4-ti letí) 

             drezurní zkouška: CN 1/14 (obdélník 20 x 40 m) 
                       terénní zkouška: dle pravidel PJS 
                       skoková zkouška : dle pravidel PJS 
           Startovné: 700,- Kč 
                       Ceny: věcné ceny v minimální hodnotě 3.000,- Kč 
 

   3.7 SOUTĚŽ STUPNĚ „Z“ – otevřená soutěž  
             drezurní zkouška: CN 1/14 (obdélník 20 x 40 m) 

                       terénní zkouška: dle pravidel PJS 
                       skoková zkouška: dle pravidel PJS 
                       Startovné: 700,- Kč 
                       Ceny: věcné ceny v minimální hodnotě 3.000,- Kč 
 
                3.8 SOUTĚŽ STUPNĚ „ZL“ – otevřená soutěž  
          Šampionát mladých koní ČJF ve všestrannosti (5-ti letí) 

             drezurní zkouška: CN 3/14 (obdélník 20 x 40 m) 
                       terénní zkouška: dle pravidel PJS 
                       skoková zkouška : dle pravidel PJS 
                       Startovné: 700,- Kč 
                       Ceny: věcné ceny v minimální hodnotě 4.000,- Kč  

 
4. Technická ustanovení 

4.1. Předpisy  
4.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 

Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
4.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
4.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
4.1.5. Sázky nejsou povoleny. 
4.1.6. Dvojice startující v soutěžích stupně „L“ a vyšší (včetně zahraničních účastníků) musí mít 

splněny minimální kvalifikační požadavky pro účast v soutěži dle čl. 520 pravidel 
všestrannosti 

 



 
4.2. Veterinární předpisy 

4.2.1. 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. 

4.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 

4.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
4.2.4. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro 

případnou kontrolu SVS. 
 

 
4.3. Podmínky účasti, kvalifikace 

      Účast v předkole Zlaté podkovy dle jejích pravidel 
 

 
5. Obecné informace 

5.1. 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 a u dětí do 18-ti let jejich zákonný 
zástupce.  
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 
 

 
5.2. 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 ! 

 
 

5.3. Ustájení 
              Ustájení: v turnajových boxech čtvrtek 30.6. – neděle 2.6. 2019 

                       OBJEDNÁVKA BOXŮ VČETNĚ ÚHRADY DO 27. KVĚTNA 2019 

 Č. účtu: 150438980/0300   Do poznámky uveďte prosím jméno jezdce 

 Cena boxu na akci: 1.600,- Kč včetně první podestýlky  

 Zasláním přihlášky (do 27. KVĚTNA 2019) s objednávkou boxů souhlasíte  

 s následujícími storno podmínkami: 

 zrušení objednávky boxu po 27. května 2019 – storno poplatek 100% 

         Po příjezdu uhradí každý účastník, který má koně ustájeného v jezdeckém areálu Panská        

         lícha, vratnou kauci 500,- Kč. Ta mu bude vrácena na základě kompletně vyklizeného boxu   

         při odjezdu. 

 

Cena 1 balík sena cca 30 kg: 240,- Kč 
Cena 1 balík pilin cca 20 kg: 290,- Kč 

                          Cena el. přípojka: 500,- Kč / na akci 

 
 
 

5.4. Ubytování, elektrické přípojky 
        v Hotelu Panská lícha, tel./fax: 545228220, e-mail:hotel@panskalicha.cz   
        ceník na: www.panskalicha.cz 
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5.5. 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 označeném parkovišti, dle obsluhy parkoviště 

 
 

6. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval:      Rozpis za OV ČJF schválil: 13.6.2019  
      Mgr. Lenka Sekaninová     Josef Hrabálek člen OV JMO ČJF 

 

 


