
 
 

 

Sportovní klub Borová, z. s. – subjekt ČJF (MC0215) 

Mistrovství České republiky ve všestrannosti 
1.8.2019 – 4.8.2019 

 

 
1. Základní ustanovení 
1.1. Základní informace 

1.1.1. Kategorie závodů: CCN – MČR 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190801C1 
1.1.3. Název závodů: Mistrovství České republiky ve všestrannosti 
1.1.4. Pořadatel: Sportovní klub Borová, z.s. z pověření ČJF 
1.1.5. Ve spolupráci:  
1.1.6. Datum závodů: 1. - 4. 8. 2019 
1.1.7. Místo konání: Areál farmy Borová u Chvalšin okr. Český Krumlov 
1.1.8. Omezující kritéria: Přístupné pouze dvojicím kvalifikovaným dle platných 

STP pro rok 2019 
 
1.2. Funkcionáři závodů 

Ředitel závodů: Ing. Vlastimil Kamír 
Sekretář závodů: Bc. Tereza Kamírová – tereza.kamirova@kamir.cz, tel: 720 425 660 
Kontaktní osoba: Marcela Kamírová – marcela@kamir.cz , tel: 724 059 717 
Hlavní rozhodčí: Diringerová Daniela (G0438) 
Sbor rozhodčích: Mag. Brigitta Keiblinger (AUT) 

Ing. Kvapilová Markéta (F0484) 
Matoušková Ilona (F0576) 
Ing. Klauz Antonín (B0035) 
Fišarová Věra (C1010) 
Ing. Kuřítková Dana (D0323) 
Vaňková Kamila (G1403)  
Chmelová Hana (C0466) 

Technický delegát:  Ságl Zdeněk (C1005) 
Asistent TD: Heidenreichová Simona (H0362) 
Stavitel tratí: Andreas Riedl (AUT) 
Stavitel parkurů: Andreas Riedl (AUT) 
Hlavní komisař: ing. Michal Večerek (G 2513) 
Komisaři: ing. Eva Sobotková PhD. (V0139) 

ing. Jan Metelka (E0109) 
Kratochvílová Monika (V0004) 
 



 
 

 

Hlasatel: Grodl Jaroslav 
Zpracovatel výsledků: Bambuchová Jana 
Lékařská služba: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje – Mudr. Mraček 
Veterinární služba: MVDr. Petr Přikryl -  tel:603 410 110  

MVDr. Denisa Němcová - tel: 721 762 334 
Podkovářská služba: Josef Klimeš - tel: 604 331 362 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště: drezura-pískový a travnatý obdélník,  

parkur písek – 70 x 38 m 
1.3.2. Opracoviště: travnaté 
   

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka jmenovitých přihlášek:   22. 7. 2019 do 23:00-pondělí 

 Uzávěrka objednávek ustájení:    22. 7. 2019 do 23:00-pondělí 

 
2.2. Přihlášky 
Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, koní a subjektů a údajů o 
splněné kvalifikaci zasílejte sekretáři oblasti.  
 
Přihlášky a kvalifikace pro MČR dle STP 2019 kontroluje, potvrzuje, odpovídá za správnost sekretář 
vysílající oblasti ČJF případně určený zástupce oblasti, který odpovídá za správnost splněných 
kvalifikací a přihlášku zadává do JIS. Zadání přihlášky do JIS plně nahrazuje písemné potvrzení 
kvalifikace.  
 
Součástí přihlášky musí být jméno vedoucího ekipy, ten je pro celý závod MČR osobou pověřenou 
k jednání jménem oblastních soutěžících s pořadatelem a sborem rozhodčích. 
 
Konečné přihlášky při prezentaci dle časového programu v sekretariátu umístěném v kanceláři 
závodů. Každý kůň musí nosit v průběhu závodů své identifikační číslo přidělené organizačním 
výborem při příjezdu. 
 
Ustájení si objednává každý účastník samostatně v JIS do termínu uzávěrky objednávek ustájení. 
Ustájení je povinné po celou dobu konání Mistrovství. Detaily ustájení v odstavci 6.3. 
 
Vizitky jezdců a koní 
Majitelé koní a jezdci dodají podklady pro hlasatele závodů nejpozději do 25.7.2019 na email 
marcela@kamir.cz 
 

 



 
 

 

2.3. Prezentace 
V kanceláři závodů, dne 1. 8. 2019 (čtvrtek) – 7-10 hod. pouze prostřednictvím vedoucích ekip 
oblastí 
 

2.4. Technická porada  
V kanceláři závodů dne 31. 7. 2019 (středa), v 19h – pouze vedoucí ekip 

 
2.5. Start soutěží (zkoušek)   

Středa 31. 7. 2019  
8:00 – otevření stájí  
12:00–18:00 hod – veterinární přejímka 
12:00–20:00 hod – možnost opracování 
 

Čtvrtek 1. 8. 2019       
8:00–10:00 hod – veterinární přejímka,  
POZOR: po 10:00 hod už nebude možnost koně přijmout !! 

  Od 13:00 hod – drezurní zkoušky  
  19:00 hod – slavnostní zahájení MČR na kolbišti 
 
Pátek 2. 8. 2019  

od 8:00 hod – drezurní zkoušky 
  19:00 hod – prohlídka zámku v Českém Krumlově 
 
Sobota 3. 8. 2019  

od 8:00 hod – terénní zkoušky 
  od 19:00 hod – společenský večer 
 
Neděle 4. 8. 2019   

od 8:00 hod – kondiční zkoušky 
od 9:00 hod – skokové zkoušky s následným dekorováním 

Změny časového programu jsou vyhrazeny 
 

2.6. Sekretariát závodů 
Klubovna JK Sportovní klub Borová (tiskové středisko, rozhodčí, TD, kovář, veterinář) 
Otevřeno: každý soutěžní den 7–19 hodin 

 
2.7. Přejímka tratí 

Přejímka tratí sborem rozhodčích, TD a stavitelem tratí ve středu 31. 7. 2019 do 13 hodin. Trať 
bude jezdcům zpřístupněna až po jejím oficiálním otevření – viz. čl. 538.2 pravidel všestrannosti 

 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží 

Nejsou vícekolové soutěže. 



 
 

 

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

4.1. Startovné    
Neplatí se. 
 

4.2. Ceny věnované ČJF  
Všechny kategorie  medaile a plakety (1.-3.místo), deky (1.místo) 
MČR senioři   18 000 Kč (9000–6000–3000) 
MČR U25               9 000 Kč (4500–3000–1500) 
MČR družstva   46 000 Kč (24000–14000–8000) 
MČR starší junioři   5 000 Kč ( 2500–1500–1000) 
MČR mladší junioři   5 000 Kč ( 2500–1500–1000) 
MČR děti    5 000 Kč (2500–1500–1000) 
MČR pony L    5 000 Kč (2500–1500–1000) 
MČR pony ZL         5 000 Kč (2500–1500–1000) 

 
4.3. Ceny věnované pořadatelem:  

Všechny kategorie floty (1.– 6.místo), poháry (1.–3.místo) 
MČR senioři               10 000 Kč (2000-2000-2000-2000-2000)  
MČR U25                       10 000 Kč (2000-2000-2000-2000-2000)     
MČR družstva   14 000 Kč (2000-2000-2000-4000-4000) 
MČR starší junioři 10 000 Kč (2000-2000-2000-2000-2000) 
MČR mladší junioři 10 000 Kč (2000-2000-2000-2000-2000) 
MČR děti     7 500 Kč (1500-1500-1500-1500-1500) 
MČR pony L     7 500 Kč (1500-1500-1500-1500-1500)  
MČR pony ZL          7 500 Kč (1500-1500-1500-1500-1500)  

 
Věcné ceny od sponzorů 
 

4.4. Soutěže 
 

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

 
 
4.4.1. MČR Senioři 
Hlavní sponzor: Firma Kamír a Co, spol. s.r.o. Pacov 
Stupeň obtížnosti „ST“ - CNC 3*. 
Drezurní úloha: FEI 3*B 2015. 
Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky ze soutěže st. „S“ a vyšší. 

 



 
 

 

 

4.4.2. MČR Jezdci U 25 (16–25 let) 
Hlavní sponzor: Firma Bluetech Pacov 
Stupeň obtížnosti „S“ – CNC 2*. 
Drezurní úloha: FEI 2*B 2015. 
Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně 1 ze soutěže st. “L“ a 1 ze soutěže st. „S“ nebo 
vyšších. 
        
4.4.3. MČR Družstva 
Hlavní sponzor: Peragro Přísečná 
Stupeň obtížnosti „L“ – CNC 1* 
Drezurní úloha: FEI 1* 2018. 
Oblastní družstva 3-4 členná, mohou být smíšená - J,U 25, Sen, Děti 
Započítávají se výsledky 3 nejlepších z družstva.  
Družstva nominuje příslušná oblast a garantuje splnění kvalifikací všech členů družstva. 
Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně 1 ze soutěže „ZL“ a 1 ze soutěže „L“ nebo vyšších. 
 
4.4.4. MČR Junioři starší (17–18 let) 
Hlavní sponzor: Obec Chvalšiny 
Stupeň obtížnosti „L“ – CNC 1*. 
Drezurní úloha: FEI 1* 2018 . 
Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně 1 ze soutěže st. „ZL“ a 1 ze soutěže „L“ nebo 
vyšších.  
Dvojici není možno současně přihlásit do soutěže družstev. 
 
4.4.5. MČR Junioři mladší (14–16 let) 
Hlavní sponzor: Firma Strabag 
Stupeň obtížnosti „ZL“. 
Drezurní úloha: CN 4/14. 
Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně 1 ze soutěže „Z“ a 1 ze soutěže „ZL“ nebo vyšších. 
 
4.4.6. MČR Děti (12–14 let) 
Hlavní sponzor: Impregnace Soběslav 
Stupeň obtížnosti „Z“ 
Drezurní úloha: CN 2/14. 
Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně 1 ze soutěže „ZK“ a 1 ze soutěže „Z“ nebo vyšších. 
 
4.4.7. MČR Jezdci 10–13 let na pony 
Hlavní sponzor: Firma Agrozet České Budějovice 
Stupeň obtížnosti „ZL pony“ 
Drezurní úloha: CN 1/14. 
Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně ze soutěže pony ZL nebo vyšších. 

 



 
 

 

4.4.8. MČR Jezdci 13–16 let na pony 
Hlavní sponzor: Firma Profibed 
Stupeň obtížnosti „L pony“ 
Drezurní úloha: CN 3/14. 
Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně ze soutěže pony L nebo vyšších. 
   
 
V případě, že v termínu uzávěrky MČR 2019 nebude dle VP bod N12.1. naplněna věková 
kategorie jezdců 10-13 let, budou mít případné dvojice z této věkové kategorie při splnění 
kvalifikačních podmínek (pony L a vyšší) možnost startu v mistrovské soutěži Pony obtížnosti L a 
tato bude mistrovskou soutěží pro kategorii jezdců 10-16 let. 

 
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 a tohoto čl. 4.1 – 4.3 tohoto rozpisu. 
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. Na závodech proběhne veterinární přejímka dle tohoto rozpisu. 

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. 
Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro 
případnou kontrolu SVS 
 

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace, limity kvalifikace pro všechny kategorie 
Dle platných STP pro rok 2019. 
Kvalifikační výsledek musí být dosažen ve dvojici (jezdec + kůň), a to i na závodech v zahraničí 
odpovídajících danému stupni obtížnosti s výsledkem: Drezurní zkouška: max. 45 tr. bodů 
(tj.55%). Terénní zkouška: 1 kvalifikační výsledek bez trestných bodů na překážkách + 1 
kvalifikační výsledek s max. 20 tr. body na překážkách. Skoková zkouška: max. 16 tr. bodů na 
překážkách. Trestné body za čas se ve skokové a terénní zkoušce nezapočítávají do trestných 
bodů potřebných pro získání kvalifikace. 
Kvalifikaci je možno plnit od následujícího dne po skončení MČR 2018 do uzávěrky přihlášek 
MČR 2019. Do kvalifikace je možno započítat i výsledky ze soutěží stejné či vyšší obtížnosti v 
zahraničí. Přihlašovatel je povinen zaslat datum, místo a výsledek splnění kvalifikace 
prostřednictvím svého oblastního sekretáře pořadateli MČR. 



 
 

 

 
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, elektrické přípojky, parkování v areálu 
Číslo hospodářství: CZ 31141729  
Všechny ceny platí 31.7. do 4.8.2019 
 
Boxové ustájení:  
 Při platbě předem – do 22.7.2019 (platí datum připsání peněz na účet pořadatele) 

Kategorie Děti a pony:  2 000,-- Kč 
  Ostatní kategorie:    2 500,-- Kč 
 Při pozdější platbě / platbě na místě 
  Kategorie Děti a pony:  2 500,-- Kč 
  Ostatní kategorie:    3 000,-- Kč 
  
 V ceně ustájení je 1. nastlání - sláma/ piliny, seno, voda. 
 Cena další podestýlky: 
  Sláma:    Zdarma 
  Piliny Profibed:  200,-- Kč/balík 

 
Číslo účtu pro platby ustájení: 43-5627060237/0100 
Do poznámky k platbě uvádějte své jméno, licenční číslo a jména a licenční čísla koní 
kvůli správné identifikaci platby 
 
Ustájení si každý účastník objednává sám v JIS, do poznámky uvádějte požadovaný typ 
podestýlky a další požadavky (hřebci apod.) 

 
El. přípojka max.6A,   cena: 300,-- Kč  
Parkování vozidel je zajištěno v areálu, je nutné dbát pokynů pořadatele. 

 
 



 
 

 

6.4. Ubytování 
Pořadatel nezajišťuje ubytování.  
V okolí jsou tyto možnosti: 
Ubytovna Na hřišti – 3 km – 724 917 696 
Restaurace Na rynku  - 3 km – 603 964 509 
Kájovská hospoda – 606 421 395 

 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba   lékařskou službu zajišťuje ZZSJČK, kontakt uveden v bodě 1.2  
Veterinární služba  zajištěna proti úhradě, kontakt uveden v bodě 1.2 
Podkovářská služba  zajištěna proti úhradě, kontakt uveden v bodě 1.2 

 
7. Schvalovací doložka 
 
Rozpis zpracoval:       Ing. Pavel Vaněk  
 
Rozpis schválen VV ČJF hlasováním per rollam dne:   6. 6. 2019 

 


