
           
Belmo s.r.o. – subjekt ČJF (MA0301) 

Rozpis PARAGAN JUMP TOUR - finále 
14. - 15. 9. 2019 - Hradištko 

 
 

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: Oficiální závody (CSN) 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190914A2 
1.1.3. Název závodů: PARAGAN JUMP TOUR - FINÁLE 
1.1.4. Pořadatel: Belmo s.r.o. 
1.1.5. Spolupoř. subjekt:  
1.1.6. Datum závodů: 14. – 15.9.2019 
1.1.7. Místo konání: Areál jezdecké školy Equus Kinsky – Hradištko u Sadské 
1.1.8. Omezující kritéria:  

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Russwurm David, tel.: 704 126 573, e-mail: russwurm@seznam.cz 
Sekretář závodů: Russwurm David, tel.: 704 126 573, e-mail: russwurm@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Russwurm David, tel.: 704 126 573, e-mail: russwurm@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Martina Jánošíková (E0295) 
Sbor rozhodčích: Klára Damborská (A0411) 
 Mína Sigmundová (B1131), Jitka Procházková (A1386) 
Technický delegát:  
Stavitel tratí / parkurů: Beneš Michael (D1739) 
Asistent stavitele:  
Komisař na opracovišti: člen sboru rozhodčích 
Hlasatel: Martina Jánošíková, Klára Damborská 
Zpracovatel výsledků:               Daniel Číla tel. 777 062 785 
Lékařská služba: Dvořák Zdeněk 
Veterinární dozor: MVDr. Majerová Věra 
Podkovář: na zavolání 

 
 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  50 x 90 m bílý písek s geotextilií 

 
1.3.2. Opracoviště:  50 x 50 m bílý písek s geotextilií 
1.3.3. Opracování:  na venkovním kolbišti 

                                                                                                                          
                                              
 

 



 
 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka                                   13. 9. 2019 do 23:00 hod 
 
Přihlášky                             dle VP N7, odst. 4 na http://www.jezdectví.org s výjimkou  

                                                         zahraničních jezdců, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu 
                                                         e-mail: russwurm@seznam.cz 
      Prezentace                          emailem vždy den před startem Vaší soutěže – do 22:00 hodin                                     

                                           na: russwurm @seznam.cz, 
 
každá změna po potvrzení přijetí přihlášky je  zpoplatněna částkou 100,-Kč 
                                          

 
2.2. Technická porada            nekoná se 

 
2.3. Start soutěží                        sobota: soutěž č.1   -   8:00 hodin, další soutěže následně                          

 
                                               neděle: soutěž č.9   -   8:00 hodin, další soutěže následně  

 
                                                              

2.4. Sekretariát závodů             otevřen 60minut před začátkem první soutěže a uzavřen 60 minut      
                                                              po ukončení poslední soutěže. 

 
2.5. Další důležité informace   startovné se hradí na místě při prezentaci 

 
 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží: 
 

Sobota:  
1. Skoková soutěž HOBBY 60 cm – finále PARAGAN JUMP TOUR – cena HORSE FORUM 
2. Skoková soutěž HOBBY 70 cm – finále PARAGAN JUMP TOUR – cena HAPPY HORSE 
3. Skoková soutěž HOBBY 80 cm – finále PARAGAN JUMP TOUR – cena MANMAT 
4. Skoková soutěž ZM (90 cm) - cena JANA HORSE 
5. Skoková soutěž Z (100 cm) – cena NUTRI HORSE 
6. Skoková soutěž ZL (110 cm)  
7. Skoková soutěž L* (115 cm) – cena Paragan 
8. Skoková soutěž S* (125 cm) – cena Y-CZ 

 
Neděle: 
9.   Skoková soutěž ZM (90 cm) – finále PARAGAN JUMP TOUR – cena ADW 
10. Skoková soutěž Z (100 cm) – finále PARAGAN JUMP TOUR – cena NUTRI HORSE 
11. Skoková soutěž ZL (110 cm) – finále PARAGAN JUMP TOUR – cena VETOFLEX 

      12. Skoková soutěž L* (115 cm) – finále PARAGAN JUMP TOUR – cena Stivali Romitelli 
13. Skoková soutěž S** (130 cm) – cena Lamborghini 

       
 
 
 
       

 



Pravidla PARAGAN JUMP TOUR: 
Naleznete na stránkách :  www:paraganjumptour.cz 

 
 
 

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
Sobota: 
 
4.1. Soutěž č.1             Skoková soutěž 60/70 cm – HOBBY – dvoufázové skákání, druhá fáze na čas 

                                FINÁLE PARAGAN JUMP TOUR hobby 60 cm + otevřená soutěž 
                                Přístupná pro: koně a jezdce bez omezení. 
                                Hodnocení dle st.A, čl. 274.5.2. 
                                Bodování do PARAGAN JUMP TOUR hobby 60 cm za dvojnásobný počet bodů 
                                Startovné 300,- Kč. 

                                               ceny v otevřené soutěži: věcné v hodnotě minimálně 1.000,- Kč, floty dle PJS 
                         ceny PARAGAN JUMP TOUR hobby 60 cm : 2.000,- Kč (550-450-400-300-300)                    
                         deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 2.000,- Kč, poháry pro první tři umístněné. 

 
4.2. Soutěž č.2             Skoková soutěž 70/80 cm – HOBBY – dvoufázové skákání, druhá fáze na čas 

                                FINÁLE PARAGAN JUMP TOUR hobby 70 cm + otevřená soutěž 
                                Přístupná pro: koně a jezdce bez omezení. 
                                Hodnocení dle st.A, čl. 274.5.2. 
                                Bodování do PARAGAN JUMP TOUR hobby 70 cm za dvojnásobný počet bodů 
                                Startovné 300,- Kč. 
                                ceny v otevřené soutěži: věcné v hodnotě 2.000,- Kč, floty dle PJS 

                         ceny PARAGAN JUMP TOUR hobby 70 cm : 2.500,- Kč (800-600-500-300-300) 
                         deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 4.000,- Kč, poháry pro první tři umístněné. 

                                               
       4.3. Soutěž č. 3            Skoková soutěž 80/90 cm – HOBBY – dvoufázové skákání, druhá fáze na čas 
                                              FINÁLE PARAGAN JUMP TOUR hobby 80 cm + otevřená soutěž 

                                Přístupná pro: koně a jezdce bez omezení.  
                                Hodnocení: dle čl. A čl. 274.5.2. 
                                Bodování do PARAGAN JUMP TOUR hobby 80 cm za dvojnásobný počet bodů 
                                Startovné 300,- Kč. 
                                ceny v otevřené soutěži: věcné v hodnotě 2.500,- Kč, floty dle PJS. 

                         ceny PARAGAN JUMP TOUR hobby 80 cm : 3.000,- Kč (1.000-800-600-300-300) 
                         deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 7.000,- Kč, poháry pro první tři umístněné. 

                                               
      4.4. Soutěž č. 4             Skoková soutěž ZM (90 cm)  – limitovaný čas 
                                              Soutěž pro koně a jezdce bez omezení. 
                                              Hodnocení dle PJS čl. 298.2.1.  
                                              Startovné: 350,- Kč, ceny: věcné v hodnotě 2.000,- Kč, floty dle PJS. 
                                              Bodování do PARAGAN JUMP TOUR soutěže st. ZM. 
 
 
 
 
       
 
      



 
      4.5. Soutěž č. 5           Skoková soutěž Z (100 cm) – limitovaný čas 
                                            Soutěž pro koně a jezdce bez omezení. 
                                            Hodnocení dle PJS čl. 298.2.1. 
                                            Startovné: 350,- Kč, ceny: věcné v hodnotě 2.000,- Kč, floty dle PJS. 
                                            Bodování do PARAGAN JUMP TOUR soutěže st. Z. 
 
      4.6. Soutěž č. 6          Skoková soutěž ZL (110 cm) – na čas 
                                            Soutěž pro koně a jezdce bez omezení. 
                                            Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. 
                                            Startovné: 400,- Kč, ceny: 3.000,- Kč (900-700-600-400-400) floty dle PJS. 
                                            Bodování do PARAGAN JUMP TOUR soutěže st. ZL. 
 
      4.7. Soutěž č. 7           Skoková soutěž L* (115 cm) – na čas – cena PARAGAN 
                                             Soutěž pro koně a jezdce bez omezení. 
                                             Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. 
                                             Startovné: 500,- Kč, ceny: 4.000,- Kč (1200-900-800-600-500), floty dle PJS. 
                                             Bodování do PARAGAN JUMP TOUR soutěže st. L*. 
 
     4.8. Soutěž č. 8             Skoková soutěž S* (125 cm) – na čas – cena Y-CZ 
                                              Soutěž pro koně a jezdce bez omezení. 
                                              Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. 
                                              Startovné: 550,- Kč, ceny: 5.000,-Kč (1.400-1.200-1.000-800-600), floty dle PJS. 
 
    
 
   Neděle: 
 
     4.9. Soutěž č. 9           Skoková soutěž ZM (90 cm)  – limitovaný čas – cena ADW 
                                            FINÁLE PARAGAN JUMP TOUR stupně ZM + otevřená soutěž 
                                            První kolo pro koně a jezdce bez omezení, druhé kolo pouze pro 10 nejlepších    
                                            jezdců z celkového bodování v rámci skokové série PARAGAN JUMP TOUR 
                                            Hodnocení otevřené soutěže dle PJS čl. 298.2.1.  
                                            Současně kvalifikační soutěž za dvojnásobný počet bodů do FINÁLE  stupně ZM     
                                            Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2N s finále pro deset jezdců PARAGAN JUMP        
                                            TOUR stupně ZM. Do finále postupuje deset jezdců s nejvíce body dle tabulky, do       
                                            které sbírali body v průběhu roku, podmínkou je účast v závěrečném kole  
                                            Startovné: 350,- Kč 
                                            ceny v otevřené soutěži: věcné v hodnotě 2.000,- Kč, floty dle PJS 

                       ceny: PARAGAN JUMP TOUR finale stupně ZM: 10.000,- Kč (3.200-2.500-1.800- 
                       500-500-500-500-500) deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 4.000,- Kč,  
                       poháry pro první tři umístněné, účastnické ceny 4.-10. místo  

                                    
 
 
 
 
 
 
 
     
 



      4.10. Soutěž č. 10     Skoková soutěž Z (100 cm) – stupňovaná obtížnost – cena NUTRI HORSE 
                                           FINÁLE PARAGAN JUMP TOUR stupně Z + otevřená soutěž  
                                            První kolo pro koně a jezdce bez omezení, druhé kolo pouze pro 10 nejlepších    
                                            jezdců z celkového bodování v rámci skokové série PARAGAN JUMP TOUR. 
                                            Hodnocení otevřené soutěže dle PJS čl. 269. 
                                            Současně kvalifikační soutěž za dvojnásobný počet bodů do FINÁLE  stupně Z.     
                                            Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2 s finále pro deset jezdců PARAGAN JUMP        
                                            TOUR stupně Z. Do finále postupuje deset jezdců s nejvíce body dle tabulky, do       
                                            které sbírali body v průběhu roku. podmínkou je účast v závěrečném kole. 
                                            Startovné: 350,- Kč 
                                            ceny v otevřené soutěži: věcné v hodnotě 2.000,- Kč, floty dle PJS 

                       ceny PARAGAN JUMP TOUR finale stupně Z: 12.000,- Kč (4.000-3.000-2.000-600- 
                       600-600-600) deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 6.000,- Kč, poháry pro první  
                       tři umístněné, účastnické ceny 4-10 místo. 
 

      4.11. Soutěž č.11       Skoková soutěž ZL (110 cm) – s návazným rozeskakováním – cena VETOFLEX 
                                            FINÁLE PARAGAN JUMP TOUR stupně ZL + otevřená soutěž 
                                            První kolo pro koně a jezdce bez omezení, druhé kolo pouze pro 10 nejlepších    
                                            jezdců z celkového bodování v rámci skokové série PARAGAN JUMP TOUR. 
                                            Hodnocení otevřené soutěže dle PJS čl. 298.2.4. bez rozeskakování. 
                                            Současně kvalifikační soutěž za dvojnásobný počet bodů do FINÁLE  stupně ZL     
                                            Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2 s finále pro deset jezdců PARAGAN JUMP        
                                            TOUR stupně ZL Do finále postupuje deset jezdců s nejvíce body dle tabulky, do       
                                            které sbírali body v průběhu roku. podmínkou je účast v závěrečném kole. 
                                            Startovné: 400,- Kč. 
                                            ceny v otevřené soutěži: 3.000,- Kč (900-700-600-400-400) floty dle PJS. 

                       ceny PARAGAN JUMP TOUR finale stupně ZL: 15.000,- Kč (5.000-4.000-3.000-600-          
                       600-600-600-600), deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 8.000,- Kč, poháry pro    
                       první tři umístněné, účastnické ceny 4.-10. místo. 
 

      4.12. Soutěž č. 12       Skoková soutěž L*/L** (115/120cm) – s návazným rozeskakováním 
                                             cena Stivali Romitelli 
                                             FINÁLE PARAGAN JUMP TOUR stupně L* + otevřená soutěž 
                                             První kolo pro koně a jezdce bez omezení, druhé kolo pouze pro 10 nejlepších    
                                             jezdců z celkového bodování v rámci skokové série PARAGAN JUMP TOUR 
                                             Hodnocení otevřené soutěže dle PJS čl. 298.2.4. bez rozeskakování. 
                                             Současně kvalifikační soutěž za dvojnásobný počet bodů do FINÁLE  stupně L*.     
                                             Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2 s finále pro deset jezdců PARAGAN JUMP        
                                             TOUR stupně L* Do finále postupuje deset jezdců s nejvíce body dle tabulky, do       
                                             které sbírali body v průběhu roku. Podmínkou je účast v závěrečném kole. 
                                             Startovné: 500,- Kč. 
                                             Ceny v otevřené soutěži: 4.000,- Kč (1200-900-800-600-500), floty dle PJS 

                        ceny: PARAGAN JUMP TOUR finale stupně L*: 20.000,- Kč (6.500-5.000-3.500-  
                        1.000-1.000-1.000-1.000-1000), deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě                   
                        12.000,- Kč, poháry pro první tři umístněné, účastnické ceny 4.-10. místo. 
 
 
 
 
 
 
 



  4.13. Soutěž č. 13             Skoková soutěž S** (130 cm) – na čas – cena Lamborghini 
                                               Soutěž pro koně a jezdce bez omezení 
                                               Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. 
                                               Startovné: 550,- Kč, ceny: 5.000,-Kč (1.400-1.200-1.000-800-600), floty dle PJS. 
 
 

Ceny pro první pět umístněných v rámci PARAGAN JUMP TOUR 
1. Hobby 60 cm – dekorovací deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 2.000,- Kč, finanční ceny ve  

                            výši 2.000,- Kč (550-450-400-300-300), poháry pro první tři umístněné  
2. Hobby 70 cm – dekorovací deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 4.000,- Kč, finanční ceny ve  

                            výši 2.500,- Kč (800-600-500-300-300), poháry pro první tři umístněné  
3. Hobby 80 cm – dekorovací deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 7.000,- Kč, finanční ceny ve     

                            výši 3.000,- Kč (1.000-800-600-300-300), poháry pro první tři umístněné  
4. ZM – dekorovací deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 4.000,- Kč 

          finanční ceny ve výši 10.000,- Kč (3.200-2.500-1.800-500-500-500-500-500) 
          poháry pro první tři umístněné, účastnické ceny 4.-10. místo. 

5. Z     – dekorovací deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 6.000,- Kč 
          finanční ceny ve výši 12.000,- Kč (4.000-3.000-2.000-600-600-600-600-600) 
          poháry pro první tři umístněné, účastnické ceny 4.-10. místo. 

6. ZL   – dekorovací deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 8.000,- Kč 
          finanční ceny ve výši 15.000,- Kč (5.000-4.000-3.000-600-600-600-600-600) 
          poháry pro první tři umístněné, účastnické ceny 4.-10. místo. 

7. L*   – dekorovací deka pro vítěze, věcné ceny v hodnotě 12.000,- Kč 
          finanční ceny ve výši 20.000,- Kč (6.500-5.000-3.500-1.000-1.000-1.000-1.000-1000) 
          poháry pro první tři umístněné, účastnické ceny 4.-10. místo. 
 

Pokud se jezdci na prvních pěti místech průběžného pořadí žebříčku PARAGAN JUMP TOUR 
nezúčastní finále, nemohou být v tomto žebříčku hodnoceni, vypadávají z něj a na prvních 
pěti místech se umístí soutěžící, kteří ve finálovém kole startovali a získali nejvyšší počet 

bodů v celé sérii PARAGAN JUMP TOUR. 
 

Ve finálovém kole jezdci získávají dvojnásobný počet bodů, u oficiálních soutěží v prvním 
kole dvoukolové soutěže. Podmínkou účasti v druhém kole je absolvování prvního kola a do 

druhého kola postupuje 10 nejlepších jezdců s nejvyšší počtem získaných bodů v rámci 
seriálu PARAGAN JUMP TOUR a budou startovat v obráceném pořadí výsledků z prvního 

kola. 
 
5. Technická ustanovení 

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

skokovými pravidly, 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. 
5.1.6. Koně pohybující se v areálu závodiště musí být označeni startovním číslem dle startovních 

listin. 
 
 
 
 
 



 
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. 

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. 

 
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 (jezdce 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 
        závazné rezervace na: russwurm@seznam.cz, 704 126 573 

BOX na 2 dny přes noc                                                       1.200,- Kč + DPH 
BOX na jeden den (pouze přes den)                                   600,- Kč + DPH 
V ceně podestýlka, seno vlastní nebo možnost objednání  
storno podmínky: 14 dní před závody                              0% z ceny 
                                 10 dní před závody                            50% z ceny 
                                   5 dní před závody                          100% z ceny 

 
6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
        rezervace na tel. 704 126 573 (russwurm@seznam.cz) 
        Možnost ubytování pro jezdce a doprovod přímo v areálu. 

               Připojení kamionu na el. energii 300,-Kč/den  
 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště proti úhradě 
Parkování vozidel – dle pokynů pořadatele ve vyhrazených prostorech 
 

Rozpis zpracoval: Russwurm David                  Rozpis za OV ČJF schválil: Cyril Neumann 
                                                                                                 OV ČJF Praha 

 
 
 


