
 
 
 
 
 
 
 

 

TH Equiclub, z.s. (MA0220) 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VYTRVALOSTI 2020 
Tyto závody jsou pořádány za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
7. - 8. 8. 2020 

 
 

1. Základní ustanovení. 
 
1.1. Základní informace 

  
1.1.1. Kategorie závodů: CEN – MČR 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 200807A1     
1.1.3. Název závodů: MČR ve vytrvalosti 2020 
1.1.4. Pořadatel: TH Equiclub, z.s. z pověření ČJF 
1.1.5. Spolupoř. subjekt:  
1.1.6. Datum závodů: 7. - 8. 8. 2020 
1.1.7. Místo konání: Hřebčín Ostrov, Nové Město 68, 503 51 Nové Město 
1.1.8. Č. účtu: 4234742013 / 0800 

 

 
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: Mgr. Linda Weidenhofferová 
Sekretář závodů: RNDr. Zuzana Hůzová - tel.:724 352 864 
Kontaktní osoba: Lucie Škábová - tel.: 733 792 208 e-mail: lspoty@gmail.com 
Hlavní rozhodčí: Antonín Terber (E0882) 
Sbor rozhodčích: Ing. Kristýna Miřátská, Ph.D.(A0704),  

Lucia Starovecká, SVK (FEI 3*),  
Malgorzata Kram, POL (FEI3*) 
 

Předseda veterinární komise: MVDr. Zuzana Žežulková (FEI3*) 
Sbor veterinární komise: MVDr. Petr Jahn (FEI 4*), MVDr. Mojmír Dvořák (FEI4*), 

Dr. Andrzej Bereznowski, POL (FEI4*) 
 

Technický delegát:  Vladimír Pažitný, SVK (FEI 3*) 
Autor tratě: Lucie Škábová (E1355) 
Komisař: Dianne Luke, GBR (FEI 3*) 
Zpracovatel výsledků: Antonín Terber (E0882) 
Lékařská služba: Non Stop Medic  
Veterinární služba: Dr. Sasho Sabev, Mag. Med. Vet. Ines Králová, tel: 724 338 570 
Podkovář: Tereza Kučerová 
Časoměřiči: Lucie Žeková, Pavlína Žeková, Stanislava Škábová, Tomáš Krucký,  

Aneta Krejčová, Jonáš Krejča 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.3. Technické parametry: 

 
        Terén:    Polní a lesní cesty, louky, brody.   

Stupeň obtížnosti terénu:   1A    
Převýšení:     5m 
 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
 
2.1. Uzávěrka 

Uzávěrka jmenovitých přihlášek:   4. 8. 2020 do 23:00 hod. - úterý 
 

2.2. Přihlášky 
Jmenovité řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, koní a subjektů a též 
doložení splnění kvalifikace dle STP 2020 zasílejte oblastnímu sekretáři své mateřské oblasti s 
dostatečným předstihem. Přihlášky po termínu uzávěrky v JIS již není možné dle platných 
pravidel akceptovat. 
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. 
 

 
2.3. Prezentace      pátek 7. 8. 2020   15:00 – 17.30 

 
2.4. Vstupní veterinární prohlídka dle vet. pravidel pátek 7. 8. 2020 16.00 – 18.00 

 
2.5. Technická porada      pátek 7. 8. 2020   19.00  

 
2.6. Start soutěží  v sobotu 1.6. 2019 

MČR s    6:00   
MČR j,y   6:45 

        
2.7. Závěrečná veterinární prohlídka 

Do 20 minut po projetí cílem 
 

2.8. Slavnostní vyhlášení mistrů ČR 
V sobotu 8. 8. 2020 po vyhodnocení výsledků hlavním rozhodčím    (Nejpozději v 19:00) 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží        

 
 
 
 
 
4. Soutěže, startovné / zápisné a cen 

 
Ceny věnované ČJF: 
Soutěž Floty Věcné Peněžité Poháry Medaile Zápisné Startovné Pozn. 

MČR j,y Ano Ne 5000/3000/2000 1.-3. místo Ano - -  

MČR s Ano Ne 5000/3000/2000 1.-3. místo Ano - -  

 
Ceny věnované pořadatelem: 
Věcné ceny v celkové minimální hodnotě 6000,-- Kč 

 
 
 
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  
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
 
 
 

Soutěž
Délka 
etapy

Povinná 
přestávka

Povinné 
RE

Minimální 
rychlost 
závodu

Čas 16km/h 
(minuty) 

Čas 12km/h 
(minuty)

Maximální 
limit 

(minuty) Start

Uzávěra 
finish 
line

30 40  - 12 375 500 500 6:45 17:15
MČR j,y 30 40  -
100km 20 50 RE

20
40 40  - 12 450 600 600 6:00 18:10

MČR s 30 40 -
120km 30 50 RE

20



 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.2. Veterinární předpisy 

5.2.1. Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní 
pro letošní rok. Na závodech bude probíhat veterinární prohlídka dle platných 
veterinárních pravidel a časového harmonogramu uvedeného v tomto rozpise. 

5.2.2. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které 
musí obsahovat náležitosti platné pro přesuny koní dle podmínek vydaných SVS pro 
příslušný rok. Negativní vyšetření na infekční anemii ne starší 12 měsíců a vakcinace 
influenze dle schématu výrobce, provedena nejpozději 7 dní před závody. 

5.2.3. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 

5.2.4. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
 
 

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace 
 

Soutěž Min. věk koně Věk jezdce Váha Způsob startu Poznámka (mistrovství) 
MČR j,y 7 14 - 21 60kg Hromadně  

MČR s 7 18 a více 70kg Hromadně  
       
 

MČR senioři 120 km – Kvalifikace:  
Úspěšně dokončené 1 soutěž minimálně stupně ST, nebo CEI*, případně úspěšně dokončené MČR 
2018 nebo MČR 2019 na stupni minimálně ST, platí pro jezdce i koně. Kvalifikační soutěž musí mít 
jezdec i kůň splněnu ve dvojici a to v rychlosti minimálně 14km/h nebo s výsledkem maximálně 
120% času vítěze. Termín splnění kvalifikace – od 1.1.2018.  
Minimální hmotnost jezdce s výstrojí (bez uzdečky) je 70kg. 
 
MČR junioři a ml. jezdci 100 km – Kvalifikace:  
Úspěšně dokončené 2 soutěže minimálně stupně S, nebo CEI*, případně úspěšně dokončené MČR 
2018 nebo MČR 2019 na stupni minimálně S, platí pro jezdce i koně. Jednu z kvalifikačních soutěží 
musí mít splněnu jezdec a kůň ve dvojici. Termín splnění kvalifikace – od 1.1.2018.  
Minimální hmotnost jezdce s výstrojí (bez uzdečky) je 60kg. 

 
Na MČR (v mistrovských soutěžích) může startovat pouze jezdec, člen ČJF, který je občanem ČR, 
registrovaný v dané oblasti a je držitelem platné licence ČJF. 
Kůň musí být vybaven řádnou roční licencí ČJF, příp. hostovaní roční licencí. 
Soutěž bude otevřena, pokud budou na startovní listině min. 3 soutěžící ze 2 subjektů. 

 
 
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.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
6.2. Informace pro majitele psů 

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život 
jezdců! 

 
6.3. Úhrady a platby  

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

6.4. Ustájení 
Pořadatel poskytuje ustájení v boxech, cena boxu 1500,- Kč po celou dobu závodů, objednání a 
zaplacení do 2.8.2020. V ceně ustájení je zahrnuta podestýlka a seno.  
Platba na č.ú.: 4234742013 /0800, jako identifikaci platby uvádějte jméno koně.  
Objednávky boxů provádí jezdec nebo jeho odpovědný zástupce (korespondent) do termínu 
uzávěrky přihlášek prostřednictvím Jezdeckého informačního systému. 
 

6.5. Ubytování, elektrické přípojky 
Pořadatel neposkytuje ubytování. 
Stanování umožněno. 
 

6.6. Ostatní služby 
Lékařská služba   uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba  uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Podkovářská služba  uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Občerstvení   zajištěno v areálu závodiště po celý den 

              Parkování vozidel  v areálu 
 
        
7. Schvalovací doložka 

Rozpis zpracoval: MVDr. Zuzana Žežulková      
 
Rozpis schválen VV ČJF hlasováním per rollam dne: 12.7.2020       
 
  


