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Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN - C 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 200725C1 
1.1.3. Název závodů: Cena Písku  
1.1.4. Pořadatel: Zemský hřebčinec Písek s.p.o.  
1.1.5. Spolupoř. subjekt: TJ Sokol hřebčinec Písek z.s. 
1.1.6. Datum závodů: 25. července 2020 
1.1.7. Místo konání: Zemský hřebčinec Písek 
1.1.8. Omezující kritéria: Licence jezdců a koní platné pro rok 2020. Omezení startu dle VP 

– SV Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přijatých jezdcích. 
 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: Ing. Karel Kratochvíle 
Sekretář závodů: Eliška Rodová, Pavlína Kašparová 
Kontaktní osoba: Ing. Hana Štěrbová, Ph.D. (734 741 651) hanka.stranska@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Bohuslav Šubr 
Sbor rozhodčích: 
Stylový komisař: 

Antonín Husák, Vendula Vovsíková, Ing. Jana Kreidlová 
Michaela Kodadová D535 

Technický delegát: HR 
Stavitel tratí / parkurů: Tomáš Navrátil 
Komisař na opracovišti: Určí HR 
Hlasatel: Jaroslav Voldřich 
Zpracovatel výsledků: Ing. Jana Kreidlová 
Lékařská služba: Záchranná služba Písek 
Veterinární dozor: MVDr. Zdeněk Vítů 
Podkovář: Mistr František Chmelík 

 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  45 x 100 m bílý písek + geotextilie 
1.3.2. Opracoviště:  hala 45 x 19, venkovní kolbiště nepravidelného tvaru cca 25 x 60 
1.3.3. Opracování:  opracoviště otevřené vždy jednu hodinu před zahájením JZ 

 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka 
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Uzávěrka přihlášek je do 8. 6. 2020, do 20 hod.  
 

2.2. Přihlášky 
Dle PJS přes Online přihláškový systém ČJF: https://www.jezdectvi.org/zavody.  

 
2.3. Prezentace 

Prezentaci předem, která je beze změn, nevyžadujeme a není nutné ji tedy telefonicky 
provádět. Vaše případné změny zasílejte formou SMS na telefon 734 741 651, nebo přes FB 
messenger na náš profil Zemský hřebčinec Písek s.p.o. 
Ukončení prezentace hodinu před začátkem první soutěže. Možnost telefonické prezentace na 
telefonu: 734 741 651 

 
2.4. Technická porada  

Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci. 
 

2.5. Start soutěží   
Soutěž č. 1. - začátek v 9:00 hod., všechny další soutěže návazně po sobě. Pořadatel si vyhrazuje 

právo změnit čas první soutěže v návaznosti na došlých přihláškách 
2.6. Sekretariát závodů 

V domečku před jezdeckou halou 
 

2.7. Další důležité informace 
Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat veškerá opatření v souvislosti s omezením kvůli 
koronaviru. 
 

3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
 

Soutěž č. 1 Pony handicap PZL 
Hodnocení dle čl. 298.2.1. – limitovaný čas 
Přístupná bez omezení 
Startovné: 250,-Kč 
Ceny: Věcné ceny do 3. místa, floty dle PJS 
 
Soutěž č. 2 Pony handicap PL 
Přístupná bez omezení, a zároveň OM jihočeské oblasti v parkurovém skákání na pony 
Rozhodování dle tabulky A čl. 298.1.1., o nejlepší styl jezdce 
Startovné: 250,-Kč 
Soutěž bude rozdělena do dvou oddělení: 
A: jezdci 8-13 let 
B: jezdci 14-16 let 
Ceny: Věcné ceny do 3. místa, floty dle PJS 
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Do oblastního přeboru věnuje OV medaile, a v případě startu minimálně 5 dvojic peněžité výhry 
pro první tři umístěné v celkové hodnotě 2000,- (1000, 600, 400). V případě, že se v některém 
oddělení nesejde 5 dvojic, budou obě sloučeny dohromady.  

 
Soutěž č. 3 Skoková soutěž stupně ZM 
Přístupná bez omezení.  
Hodnocení dle tabulky čl. 298.2.1., na limitovaný čas. 
Startovné: 300,- 
Finanční ceny v celkové hodnotě: 3 000,- (900, 700, 600, 400, 400), floty dle PJS  

 
Soutěž č. 4 Skoková soutěž stupně Z - Otevřená soutěž na limitovaný čas, OM dětí v jízdě na 
velkých koních na styl 
Odd. A, přístupné pro děti účastnící se jihočeského Oblastního mistrovství dětí na velkých 
koních. Hodnocení dle čl. 298.1.1., o nejlepší styl jezdce  
Startovné: 400,- 
Do oblastního přeboru věnuje OV medaile, a v případě startu minimálně 5 dvojic 
peněžité výhry pro první tři umístěné v celkové hodnotě 2000,- (1000-600-400). 
 
Odd. B, přístupné bez omezení. Rozhodování dle tabulky A čl. 298.2.1., na limitovaný čas,  
Startovné: 400,- 
Finanční ceny v celkové hodnotě: 4 000,- (900-700-600-400-400), floty dle PJS 
 
 
Soutěž č. 5 Skoková soutěž stupně ZL, OM JČ juniorů klasická  
soutěž s rozeskakováním  
Přístupná bez omezení. Hodnocení dle tabulky A čl. 238.2.2., otevřená soutěž a zároveň OM JČ 
juniorů, soutěž s jedním rozeskakováním 
Do oblastního přeboru věnuje OV medaile, a v případě startu minimálně 5 dvojic 
peněžité výhry pro první tři umístěné v celkové hodnotě 3500,- (2000-1000-500). 
Startovné: 400,- 
Finanční ceny v celkové hodnotě: 5 000,- (1 200, 1 000, 900, 800, 600, 500), floty dle PJS 
 
Soutěž č. 6 Skoková soutěž stupně L* 
Rozhodování dle tab. A PJS čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas. 
Přístupná bez omezení.  
Startovné: 400,-Kč 
Finanční ceny v celkové hodnotě: 7 000,- (2 000, 1 500, 1 100, 900, 700, 400, 400),  
floty dle  PJS 
 
 
Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
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Startovné pro všechny soutěže bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci. 
 

 
3. Technická ustanovení 

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

Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů 
3.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
3.1.3. 5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128 
3.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
3.1.5. Sázky nejsou povoleny 
3.1.6.  

3.2. Veterinární předpisy 
3.2.1. 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. 

3.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele. 
3.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 

 
Vyšetření krve na infekční anémii koní nesmí být starší než 1 rok. 

 
 

3.3. Podmínky účasti, kvalifikace 
 
Účastníci jsou povinni dodržovat podmínky stanové ohledně nákazové situace Covid – 19. 

 
4. Obecné informace 

4.1. 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. Veškeré náklady spojené s účastí na 
závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 
 

 
4.2. Informace pro majitele psů 

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku a jejich majitelé jsou povinni po nich odklízet 
exkrementy. Porušení bude sankcionováno pokutou 1 000,-Kč. Volným pobíháním psů 
ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a na opracovišti! 
 

4.3. Ustájení 
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Ustájení pořadatel nezajišťuje 
 

4.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje 

 
4.5. 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 závodů po celý den 
Parkování vozidel – na louce nad areálem 

 
5. Partneři závodů 

 
6. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval: Ing. Hana Štěrbová, Ph.D. 
        
Rozpis za OV ČJF schválil: Mgr. Kateřina Hanušová, dne 29.6.2020 
 


