
CENA ELIOTA 2019 
Rozpis jezdeckých závodů̊ 

Prague Equestrian Centre, MD 0257 

Základní ́údaje  

Kategorie závodů:  CSN-B 

Číslo závodů:   191011D1 

Pořadatel:    Prague Equestrian Centre, z.s. 

Datum konání:́   11. - 13. října 2019 

Místo konání:́   Velká Chuchle, Praha, Radotínská 69/34, 159 00  

Funkcionáři závodů̊  

Ředitelka závodů:   Markéta Šveňková (+420 723 325 325) 

Sekretářka závodů:  Monika Prokůpková (+420 724 191 847) 

Hlavní rozhodčí:   Jaroslav Sedláček 

Rozhodčí:    Ladislav Dub, Jana Palečková Rajchmanová 

Komisař na opracovišti:  Ing. Jan Metelka  

Stavitel parkurů:   Jana Holá, Roman Hladík  

Asistent stavitele:   Václav Hladík  

Technický delegát:  Zdeněk Krpela 

Hlasatel:    Aleš Suchánek 

Ozvučení:    Ludvík Jandourek 

Zpracování výsledků:   Jiří Bůžek 603 792 958 

Zdravotní služba:  Zdeněk Dvořák 

Podkovář:   Antonín Libich 

Veterinární služba:  MVDr. Ilja Pták   

Technické parametry 

Skokové kolbiště:  bílý písek + geotextílie, 100 x 60 m 

Opracoviště:   bílý písek + geotextílie, 31 x 66 m 

Ustájení:  omezená kapacita 140 boxů, 3 x 3,5 m 

V ceně ustájení je zahrnuto seno a podestýlka piliny, sláma musí být objednána do uzávěrky 

přihlášek přes JIS. V případě změny podestýlky po uzávěrce účtujeme 100 Kč/box. 

1 den 600,- Kč 2 dny 1300,- Kč  3 dny 1900,- Kč  4 dny 2500,- Kč 

 

Elektrické přípojky: připojení kamionu nebo přívěsu na el.energii jednorázově 200,-Kč/den. 

Objednávka boxů je považována za závaznou a poplatek za box bude účtován i v případě jeho 

nevyužití. 

V případě umístění koně do jiného, než přiděleného boxu, bude účtována pokuta Kč 2.000,- Kč za 

každého koně! 

 

https://www.jezdectvi.org/zavody/191011D1/


 

Přihlášky a časový rozvrh 

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: pondělí 7.10.2019 (do 18 hodin) 

Uzávěrka boxů:    pondělí 7.10.2019 (do 18 hodin) 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích.  

Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF: http://www.jezdectvi.org (výjimku mají pouze 

zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na email: barbora.tomanova@velka-chuchle.cz   

Prezentace: dle PJS, pouze v případě změny na SMS zpracovatele výsledků Jiřího Bůžka 603 792 958, 

telefonická není povolena  

Aktuální startovní listiny budou zveřejněny po uzávěrce včetně časového plánu jednotlivých soutěží. 

Technická porada: nekoná se 

 

Předběžný časový harmonogram závodů 
Sekretariát závodů pracuje vždy 1 hodinu před zahájením soutěží a 1 hodinu po skončení závodů na 

věži rozhodčích.  

 

Soutěže, startovné, ceny 

 

Pátek 11.10.2019 

1. Skoková soutěž na limitovaný čas    100 cm  Z 

2. Skoková soutěž na čas     110 cm  ZL 

3. Skoková soutěž ̌na čas      115 cm  L* 

4. Skoková soutěž na čas     125 cm  S* 

 

Sobota 12.10.2019 

5. Skoková soutěž na čas     110 cm  ZL 

6. Skoková soutěž na čas     120 cm  L**  

7. Skoková soutěž s 1 rozeskakováním    130 cm  S**  

8. Skoková soutěž na čas     140 cm  ST** 

 

Neděle 13.10.2019 

9. Skoková soutěž ̌s 1 rozeskakováním    125 cm  S* 

10. Skoková soutěž ̌na čas     135 cm  ST* 

11. Cena Eliota 2019 skoková soutěž s finále pro 10 dvojic 145 cm  T* 

 

Všechny soutěže se započítávají do Plzeňské Jump Tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jezdectvi.org/
mailto:barbora.tomanova@velka-chuchle.cz


 

 

 

Pátek 11.10.2019 

1. Skoková soutěž „Z“ na limitovaný čas – do 100 cm 

Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF bez omezení.  

Hodnocení dle PJS tab. A, čl. 298.2.1 

Startovné: 300,- Kč   

Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126. 

Finanční ceny v celkové hodnotě 3.000 Kč ( 800, 600, 400, 300, 300, 300, 300) 

 

2. Skoková soutěž „ZL“ na čas– do 110 cm 

Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF bez omezení.  

Hodnocení dle PJS tab. A, čl. 238.2.1 

Startovné: 350,- Kč   

Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126. 

Finanční ceny v celkové hodnotě 5.000 Kč (1000, 800, 600, 500, 6 x 350) 

 

3. Skoková soutěž „L*“ na čas- 115 cm 

Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF bez omezení.  

Hodnocení dle PJS tab. A, čl. 238.2.1 

Startovné: 450,- Kč   

Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126. 

Finanční ceny v celkové hodnotě 7500 Kč (1800, 1400, 1100, 900, 800, 600, 450, 450) 

 

4. Skoková soutěž „S*“ na čas - 125 cm 

Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF bez omezení.  

Hodnocení dle PJS tab. A, čl. 238.2.1 

Startovné: 550,- Kč   

Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126. 

Finanční ceny v celkové hodnotě 15.000 Kč ( 4100, 3100, 2100, 1200, 5 x 900) 

 

Sobota 15.6.2019 

 

5. Skoková soutěž „ZL“ na čas – 110 cm 

Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF bez omezení.  

Hodnocení dle PJS tab. A, čl. 238.2.1  

Startovné: 350 Kč   

Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126. 

Finanční ceny v celkové hodnotě 5.000 Kč (1000, 800, 600, 500, 6 x 350) 

 

6. Skoková soutěž „L**“ na čas– 120 cm 

Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF bez omezení.  

Hodnocení dle PJS tab. A, čl. 238.2.1  

Startovné: 500,- Kč   

Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126. 



Finanční ceny v celkové hodnotě 10.000 Kč (2500, 2000, 1500, 1000, 6 x 500) 

 

7. Skoková soutěž „S**“ s 1 rozeskakováním– 130 cm 

Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF bez omezení.  

Hodnocení dle PJS tab. A, čl. 238.2.2 

Startovné: 650,- Kč   

Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126. 

Finanční ceny v celkové hodnotě 20.000 Kč ( 5000, 4000, 3000, 2000, 1200, 6x800) 

 

8. Skoková soutěž „ST**“ na čas - 140 cm 

Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF bez omezení.  

Hodnocení dle PJS tab. A, čl. 238.2.1  

Startovné: 800,- Kč   

Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126. 

Finanční ceny v celkové hodnotě 40.000 Kč (10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000, 2 x 1000) 

 

 

Neděle 16.6.2019 

 

9. Skoková soutěž „S*“ s 1 rozeskakováním – 125 cm 

Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF bez omezení.  

Hodnocení dle PJS tab. A, čl. 238.2.2 

Startovné: 550 Kč   

Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126. 

Finanční ceny v celkové hodnotě 15.000 Kč ( 4100, 3100, 2100, 1200, 5 x 900) 

 

10. Skoková soutěž „ST*“ na čas – 135 cm 

Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF bez omezení.  

Hodnocení dle PJS tab. A, čl. 238.2.1  

Startovné: 700,- Kč   

Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126. 

Finanční ceny v celkové hodnotě 30.000 Kč ( 7500, 6000, 4500, 3000, 2100, 6x1150) 

 

11.Skoková soutěž „T*“ jednokolová soutěž s finále 

Cena Eliota 2019 
Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF bez omezení.  Hodnocení dle PJS 

tab. A, čl.276.2 N 

Do finále postupuje 10 nejlepších dvojic a případně všichni bezchybní po základním kole. Hlavní 

rozhodčí může upravit startovní pořadí ve finále tak, aby jezdci startující na dvou koních měli 

dostatek času na přípravu druhého koně.  

Startovné: 900,- Kč   

Ceny: Prvních 10 dvojic bude dekorováno floty dle VP čl.126 a na prvních 10 místech obdrží finanční 

ceny v celkové hodnotě 50.000,-Kč ( 12500, 10000, 7500, 6000, 4500, 3500, 4x1500 ) 

 



 

Technická a jiná ustanovení 

Předpisy  

Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto  

rozpisem závodů.  

Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126. 

Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128.  

Námitky a stížnosti v souladu s PJS.  

Sázky nejsou povoleny. 

 

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.  

Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní pro letošní rok, 

veterinární přejímka probíhá před vyložením koní, během prezentace jezdců. Účastníci závodů jsou 

povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu 

veterinárního lékaře.  

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

kontrolu SVS.  

 

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 / ukázky (tedy i za případné 

úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18 let jejich rodiče.  

Úhrady a platby  

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající 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!  

Ubytování  

Zajišťuje si každý účastník závodů sám v nejbližším okolí.  

Ostatní služby:  

Lékařská služba – poskytována zdarma 

Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 

Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 

Stravování – zajištěno v areálu závodiště proti úhradě 

Parkování vozidel – dle pokynů pořadatele ve vyhrazených prostorech  

Schvalovací doložka 

Rozpis zpracoval: Barbora Tomanová    Rozpis schválil: Ing. Eva Mentlíková 



       Dne: 8.9.2019 

 

 


