
 
JO La-Bohéme Zduchovice - subjekt MB0283 

Rozpis jezdeckých závodů ČJF 
Mistrovství České republiky ve skocích dětí a juniorů 2019 

14.08. – 18.08.2019  
 

   Základní ustanovení 
Kategorie závodů:    CSN MČR Děti/Junioři 
Číslo závodů ČJF:    190814B1 
Název závodů:     MČR SKOKY DĚTI A JUNIOŘI 2019 
Pořadatel:     JO La-Bohéme Zduchovice MB0283 z pověření ČJF 
Datum závodů:   14.08. - 19.08.2019 
Místo závodů:     Zduchovice 65, 262 63 Kamýk nad Vltavou 
Omezující kritéria:   STP MČR ČJF 2019 
 

1. Funkcionáři závodů 
Ředitel závodů:   Ing. Ladislav Krulich 
Sekretář závodů:    Nikola Odstrčilová, 604 220 575 / 722 782 682 
Kontaktní osoba:    Mgr. Barbara Hassová, 737 138 930 
Hlavní rozhodčí:   Ing. Radovan Šalek H0079 
Sbor rozhodčích: Richard Bauer H0128,  

Petra Mašková D0528,  
Zdeňka Štruncová D0275 

Technický delegát:  Jana Holá H0749 
Stavitel parkuru:   Petr Mašek C0240 
Hl.steward:    Ing. Jan Metelka E0109 
Stewardi: Jana Nosková A0410, 

Ing. Jarmila Měrková H0066,  
Kateřina Měrková  H3111 

Hlasatel:    Michal Beneš 
Zpracovatel výsledků:   Jan Matuška 
Lékařská služba:   Hana Pokorná (603251477) 
Veterinární služba:   MVDr. Miroslav Zoul (603831205)  
Podkovářská služba:   Milan Plšek (603 813 079) 
 

2. Technické parametry 
Kolbiště:  110 x 65 m pískové, rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu 

Clopf&Fiber   /vyvinuto v UK/ 
Opracoviště:  35 x 65 m pískové, povrch stejný jako na kolbišti 

25 x 50 m pískové, povrch stejný jako na kolbišti 
jezdecká hala 22 x 50 m  
jezdecká hala 32 x 66 m  

 
3. Přihlášky a časová rozvrh 
Přihlášky:  
Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, koní a subjektů a též doložení splnění 
kvalifikace dle STP 2019 zasílejte oblastnímu sekretáři své mateřské oblasti. 
 
Přihlášky a kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje a odpovídá za správnost sekretář vysílající oblasti ČJF 
případně určený zástupce oblasti, který odpovídá za správnost splněných kvalifikací a zadává do JIS. Zadání 
přihlášky do JISu 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. 
 
 
Uzávěrka přihlášek: 5.8.2019 ve 22:00h. 
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Uzávěrka boxů: 5.8.2019 ve 22:00h. 
Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednatelem využit. Objednávku boxů a elektrické 
přípojky zadávají jezdci do 5.8.2019 do JIS ČJF. Na tyto závody bude umožněno zadání boxů bez koní! Do 
poznámky uveďte požadovaný typ podestýlky Sláma / Piliny. 

 
Vstupní poplatek, jehož nedílnou součástí je cena za ustájení: 2.700,-Kč/ kůň 

 
Prezentace:  čtvrtek 15.8.2019 od 08:00 do 14:00 
 
Veterinární přejímka: čtvrtek 15.8.2019 od 08:00 do 14:00        

 
Sekretariát závodů:      Kancelář otevřena: Čtvrtek  15.8. 2019 od 08:00 do 16:00 

                                    Pátek - Neděle 16.8.-19.8.2019 od 8:00-11:30 a 14:00 -18:00 
 

Start soutěží:         bude upřesněn pořadatelem v JISu a na webu www.zavody-zduchovice.cz 
 
Technická porada:        čtvrtek 15.8.2019 v 20:00h. v restauraci Pensionu Jezerná, losování pořadí  
  
Slavnostní nástup:        pátek 16.8.2019 ve 20:00h. na hlavním kolbišti 
 

4. Přehled jednotlivých kol soutěží 
 
 

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

 
 
MČR DĚTI (12-14let) 
1.kolo L*   (115cm) 
2.kolo L*   (115cm) 
3.kolo L** (120cm) 
 
MČR MLADŠÍ JUNIOŘI (14-16let) 
1.kolo L** (120cm) 
2.kolo S*   (125cm) 
3.kolo S** (130cm) 
 
STARŠÍ  MLADŠÍ JUNIOŘI (17-18let) 
1.kolo S*   (125cm) 
2.kolo S** (130cm) 
3.kolo S** (130cm) 
 
MČR DRUŽSTVA DĚTI 
1.kolo ZL   (110cm) 
2.kolo ZL   (110cm) 
 
MČR DRUŽSTVA JUNIOŘI  
1. kolo L** (120cm) 
2. kolo L** (120cm) 
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5. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
 

ČTVRTEK 15.08.2019 
 
Zahajovací trénink dle startovních listin na základě přihlášky, dle SP čl.202, NÚ čas 90vteřin 
10:00-12:30 TRÉNINK DĚTI + DĚTI DRUŘSTVA - do 110cm 
13:00-15:30 TRÉNINK ML. JUNIOŘI + JUNIOŘI DRUŠTVA- do 120cm 
16:00-18:00 TRÉNINK ST. JUNIOŘI - do 125cm 
 
 

Přesné časy budou upřesněny pořadatelem v JISu a na webu www.zavody-zduchovice.cz 
Mimo tyto časy nebude jiný trénink povolen. Součástí tréninkového parkuru bude skok nad vodou nebo 
klasický vodní příkop podle kategorií. 
Po 18h bude kolbiště uzavřeno. K dispozici budou opracoviště a jezdecké haly bez skokového materiálu. 
Další bude upraveno rozpisem hlavního stewarda.  

 
PÁTEK 16.08.2019 
 
1. Skoková soutěž L* - 115cm 
1.kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie dětí 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocena i jako 
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci startovního pole. 
Hodnocení dle PJS čl.238.2.1. tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.3. 
Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Startovné v otevřené soutěži 400,-Kč 
Věcné ceny v otevřené soutěži pro prvních 5 jezdců v hodnotě celkem 5.000,-Kč  
 
 
2. Skoková soutěž L** - 120cm 
1.kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie mladších juniorů 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocena i jako 
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci startovního pole. 
Hodnocení dle PJS čl.238.2.1. tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.3. 
Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Startovné v otevřené soutěži 400,-Kč 
Věcné ceny v otevřené soutěži pro prvních 5 jezdců v hodnotě celkem 5.000,-Kč  
 
3. Skoková soutěž S* - 125cm 
1.kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie starších juniorů 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocena i jako 
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci startovního pole. 
Hodnocení dle PJS čl.238.2.1. tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.3. 
Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Startovné v otevřené soutěži 400,-Kč 
Věcné ceny v otevřené soutěži pro prvních 5 jezdců v hodnotě celkem 5.000,-Kč  
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4. Skoková soutěž ZL - 110cm 
1.kolo mistrovské dvoukolové soutěže kategorie děti družstva 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocena i jako 
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci startovního pole. 
Hodnocení dle PJS čl.238.2.1. tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.2. 
Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Startovné v otevřené soutěži 400,-Kč 
Věcné ceny v otevřené soutěži pro prvních 5 jezdců v hodnotě celkem 5.000,-Kč  
 
5. Skoková soutěž L** - 120cm 
1.kolo mistrovské dvoukolové soutěže kategorie junioři družstva 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocena i jako 
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci startovního pole. 
Hodnocení dle PJS čl.238.2.1. tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.2. 
Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Startovné v otevřené soutěži 400,-Kč 
Věcné ceny v otevřené soutěži pro prvních 5 jezdců v hodnotě celkem 5.000,-Kč  
  
SOBOTA 17.08.2019 
 
6. Skoková soutěž L* - 115cm 
2.kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie dětí 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocena i jako 
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci startovního pole. 
Hodnocení dle PJS čl.238.2.1. tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.3. 
Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Startovné v otevřené soutěži 400,-Kč 
Věcné ceny v otevřené soutěži pro prvních 5 jezdců v hodnotě celkem 5.000,-Kč  
 
7. Skoková soutěž S** - 130cm 
2.kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie mladších juniorů 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocena i jako 
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci startovního pole. 
Hodnocení dle PJS čl.238.2.1. tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.3. 
Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
Startovné v otevřené soutěži 400,-Kč 
Ceny: 5.000,-Kč (1.600 – 1.200 – 1.000 - 700 - 500) + Věcné ceny v otevřené soutěži pro prvních 5 
jezdců v hodnotě celkem 5.000,-Kč  
 
8. Skoková soutěž S* - 125cm 
1.kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie starších juniorů 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocena i jako 
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci startovního pole. 
Hodnocení dle PJS čl.238.2.1. tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.3. 
Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
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Startovné v otevřené soutěži 400,-Kč 
Ceny: 5.000,-Kč (1.600 – 1.200 – 1.000 - 700 - 500) + Věcné ceny v otevřené soutěži pro prvních 5 
jezdců v hodnotě celkem 5.000,-Kč  
 
9. Skoková soutěž ZL - 110cm 
2.kolo mistrovské dvoukolové soutěže kategorie děti družstva 
Hodnocení dle PJS tabulky A, s rozeskakováním, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.2.6.2 
 
10. Skoková soutěž L** - 120cm 
2.kolo mistrovské dvoukolové soutěže kategorie junioři družstva 
Hodnocení dle PJS tabulky A, s rozeskakováním, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.2.6.2 
 
NEDĚLE 18.08.2019 
 
11. Nemistrovská skoková soutěž handicap - 115/120/125cm - POSLEDNÍ ŠANCE 
Hodnocení dle PJS čl.238.2.1. tabulky A, bez rozeskakování, handicap dle čl.298.2.5 
děti 115cm/ml.junioři 120cm/st.junioři 125cm 
Startovné: 400,-Kč 
Ceny: 5.000,-Kč (1.600 – 1.200 – 1.000 - 700 - 500) + Věcné ceny v otevřené soutěži pro prvních 5 
jezdců v hodnotě celkem 5.000,-Kč  
 
 
12. Skoková soutěž L** - 120cm 
3.kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie děti  
Hodnocení dle PJS tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.3.s 
rozeskakováním na medailových místech. 
 
13. Skoková soutěž S** - 130cm 
3.kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie mladších juniorů 
Hodnocení dle PJS tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.3.s 
rozeskakováním na medailových místech. 
 
14. Skoková soutěž S** - 130cm 
3.kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie starších juniorů 
Hodnocení dle PJS tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl.299.3.s 
rozeskakováním na medailových místech. 
 
Ceny 
Ve všech soutěžích budou umístění jezdci dekorováni floty dle PJS. 
V mistrovských soutěžích obdrží umístění na 1. - 3. místě medaile, poháry a vítězové deky pro 
koně a titul Mistr ČR. 
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Ceny – mistrovské soutěže, věnované pořadatelem: 

Družstva děti:  věcné ceny v hodnotě 25.000,- Kč pro prvních 5 družstev Dekorováno bude 
pět nejlépe umístěných družstev.  

Družstva junioři: věcné ceny v hodnotě 25.000,- Kč pro prvních 5 družstev Dekorováno bude 
pět nejlépe umístěných družstev.  

Děti:  pro prvních šest jezdců věcné ceny v hodnotě 25.000,- Kč Dekorováno bude 
šest nejlépe umístěných dvojic  

Mladší junioři: 15.000,-(4.000,-3.000,-,2000,- 6x1.000,-) + pro prvních šest jezdců věcné 
ceny v hodnotě 15.000,- Kč Dekorováno bude šest nejlépe umístěných dvojic  

 
Starší junioři:  20.000,- (5.000,- 4.000,- 3.000,-2.000,- 6 x 1.000,-) + pro prvních šest jezdců 

věcné ceny v hodnotě 15.000,- Kč Dekorováno bude šest nejlépe umístěných 
dvojic  

 
Ceny – mistrovské soutěže, věnované Českou jezdeckou federací:  

 
Družstva děti:  1.místo 8.000,-Kč, 2.místo 5.000,-Kč, 3.místo 3.000,-Kč 

Družstva junioři: 1.místo 8.000,-Kč, 2.místo 5.000,-Kč, 3.místo 3.000,-Kč 

Děti:   1.místo 2.500,-Kč, 2.místo 1.500,-Kč, 3.místo 1.000,-Kč 

Mladší junioři: 1.místo 2.500,-Kč, 2.místo 1.500,-Kč, 3.místo 1.000,-Kč 

Starší junioři:  1.místo 2.500,-Kč, 2.místo 1.500,-Kč, 3.místo 1.000,-Kč 

 
6. Podmínky účasti a kvalifikace 
Podmínky účasti a kvalifikace na Mistrovství ČR jsou dány STP pro rok 2019 a Pravidly jezdeckého sportu. 
Každý kůň se může v rámci jedné disciplíny prezentovat pouze s jedním jezdcem v rámci mistrovské 
soutěže.  
 
7. Technické ustanovení 

Platné licence jezdců i koní a kvalifikace dle kvalifikačních podmínek včetně nominace oblasti. 
Kvalifikace dle STP 2019. 
V rámci závodů MČR je možná účast max. 4 kvalifikovaných koní na jednoho jezdce. 
V mistrovských soutěžích může startovat každý soutěžící za následujících podmínek: 
-zahajovací trénink je přístupný pro všechny koně startující na MČR dle PJS 
-v mistrovské soutěži jednotlivců může každý soutěžící startovat max.na třech koních 
-v prvním kole (PJS 299.1.3.) soutěže jednotlivců může soutěžící startovat na třech koních 
-v druhém kole soutěže jednotlivců může soutěžící startovat na dvou koních 
-ve třetím kole soutěže jednotlivců může soutěžící startovat pouze na jednom koni 
-v mistrovské soutěži družstev startuje soutěžící pouze na jednom koni 
-koně do soutěže družstev musí účastník určit do termínu prezentace prvního kola, složení družstva 
určí vedoucí oblastní ekipy.  
-počet družstev za oblast je max. dvě v každé kategorii 
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Závodů a tím i všech výše uvedených soutěží se mohou zúčastnit pouze dvojice (jezdec a kůň) 
kvalifikované do MČR a nominované příslušnou oblastí, v průběhu závodů nelze měnit složení 
jednotlivých dvojic. Dvojice vyloučené v některé z mistrovských soutěží se smí nadále zúčastnit pouze 
samostatné hodnocených soutěží s obtížnostní, pro kterou má dvojice splněnou kvalifikaci na MČR.   
 
Pro mistrovské soutěže není podmínkou účasti platba startovného, jezdci, kteří nemají zájem o 
současné hodnocení v samostatných soutěžích, musí tuto skutečnost oznámit při prezentaci.  
Předpisy 
 
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 rok 2019.  
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. 
 
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 závody hradí vysílací složka / přihlašovatel. 

 
Informace pro majitele psů 
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volné pobíhaní psů pod pokutou 2.000,-Kč. Volným 
pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti! 

 
8. Ustájení, ubytování, elektrické přípojky 

USTÁJENÍ (vstupní poplatek): 2.700,-/kůň, stelivo sláma nebo piliny  
(upřesnění podestýlky prosím uvést v objednávce boxů) 

 Od středy 14. 8. 2019 - do 18. 8. 2019  
 Každý další den: 400,- Kč  
      Dostlání pilinami: 250,-Kč/balík 
 
     UBYTOVÁNÍ: 
      Možnost ubytování přímo v areálu v Penzionu Jezerná nebo v Penzionu U Švarců. 

Více info na www.pension-jezerna.cz, email: info@kone-zduchovice.cz, tel.: 604 220 575 
 

Elektrické připojení karavanu/kamionu  – 1000 Kč/od ST do NE/akce 
Stan - 50 Kč/den 
 
Rozpis zpracoval:          Nikola Odstrčilová 
  
 
Rozpis schválen VV ČJF hlasováním per rollam dne: 
    
 
 


