
Equine Sport Center Olomouc – MH0340 

Rozpis jezdeckých  závodů ČJF 
Moravský skokový šampionát  

 

 
 
 

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

1. Základní ustanovení 
 
 Základní informace 
  

                     Kategorie závodů: CSN – MSŠ  
        Číslo závodů ČJF: 200809H2 

 
 
 
 

 Místo konání: Olomouc, Lazecká 576/81 
 

 
 Funkcionáři závodů: 

 

Ředitel závodů: Mgr. Michaela Smrčková, MBA 
Sekretář závodů: Pavla Dvořáková 
Kontaktní osoba: David Hrnčíř, +420 605 342683 
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Daněk H1918 
Sbor rozhodčích: Jaroslav Jindra H0012 
                                                    Jarmila Měrková H0066 
                                                    Vendula Svíbová H1973 
                                                     
Stylový rozhodčí: 
Technický delegát: 
Stavitel tratí/parkurů: Robert Smékal G0074 
Asistent stavitele: 
Komisař na opracovišti: dle rozhodnutí hl. rozhodčího 
Hlasatel: David Hrnčíř 
Zpracovatel výsledků: David Hrnčíř H1335 
Lékařská služba: Český červený kříž 
Veterinární dozor: MVDr. Iva Vodičková 
Podkovář: Tomáš Konečný 

 
 Technické parametry 

 Kolbiště: LGS RaitplatzbauGmbH – písčité, 80 x 50 m 
 Opracoviště: LGS RaitplatzbauGmbH – písčité, 70 x 30 m 

 
 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

 
 Uzávěrka 

Uzávěrka přihlášek je do 6. srpna 2020 

  Název závodů: 
  Pořadatel: 

Jezdecké závody – skoky 
Equine Sport Center Olomouc – subjekt ČJF (MH0340) 

  Spolupoř. subjekt: 
  Datum závodů: 9. srpna 2020  
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Přihlášky 

                  Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://www.jezdectvi.org 
                  Zahraniční jezdci – akceptována bude pouze řádně vyplněná přihláška, v níž bude uveden: subjekt, 
                  jméno jezdce (včetně data narození), jméno koně (včetně r. narození), soutěže (všechny, které bude 
                 dvojice absolvovat),  požadavek na ustájení (ano, ne) a potvrzení od příslušné jezdecké federace.  
                 Výše uvedené zasílejte na e-mail: davidhrncir@email.cz. Ustájení není možno objednat bez  

              současně zaslané přihlášky!!! 
 

 Prezentace 
V kanceláři závodů od 8:00 – 8:45, pouze v případě změny oproti přihlášce (+420 605 342 683).  
Průkazy koní a licence odevzdávat na sekretariátu (v kanceláři) závodů vždy před závody! 
 

   Technická porada 
TP se nekoná. 

 
 Start soutěží (zkoušek)  

                  Neděle, 9. srpna    8:00 
 

 Sekretariát závodů 
Sekretariát závodu pracuje ve dnech závodu hodinu před startem první soutěže až 30 min. po skončení poslední 
soutěže. 

 
3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

 
Neděle 9. srpna 2020 

 

soutěž č.1: Skoková soutěž "ZP" - Handicap - otevřená  
                                     Kvalifikace ČPP a MSŠ 2020 - SCHKMS PONY BENJAMIN TOUR 
                                        ( jezdci 8 -10 let, pony S + A ) 
 rozhodování dle tab. A,čl.298.2.4. skoková soutěž  na návazné rozeskakování 

startovné: 400,-  
ceny: věcné ceny pro 1.–3.místo, v hodnotě 1200 Kč v otevřené soutěži 
 

soutěž č.2: Skoková soutěž "ZLP" - Handicap - otevřená  
                                     Kvalifikace ČPP a MSŠ 2020 - ZAPLE PONY BRONZE TOUR 
                                        ( jezdci 8 -13 let, pony S + A ) 
 rozhodování dle tab. A,čl.238.2.1. skoková soutěž  na čas 

startovné: 400,-  
ceny: věcné ceny pro 1.–3.místo, v hodnotě 1200 Kč v otevřené soutěži 
 

soutěž č.3: Skoková soutěž "LP** - Handicap - otevřená  
                                     Kvalifikace ČPP a MSŠ 2020 - BUKEFALOS PONY SILVER TOUR 
                                        ( jezdci 8 -13 let, pony  A + B ) 
 rozhodování dle tab. A,čl.238.2.1. skoková soutěž  na čas 

startovné: 400,-  
ceny: věcné ceny pro 1.–3.místo, v hodnotě 1200 Kč v otevřené soutěži 
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soutěž č.4: Skoková soutěž "SP** - Handicap - otevřená 
                                     Kvalifikace ČPP a MSŠ 2020 - CARGO-HORTIM PONY GOLD TOUR 
                                        ( jezdci 11 -16 let, pony  A + B ) 
 rozhodování dle tab. A,čl.298.2.4. skoková soutěž  na návazné rozeskakování 

startovné: 400,-  
ceny: věcné ceny pro 1.–3.místo, v hodnotě 1200 Kč v otevřené soutěži 
 

soutěž č.5: Skoková soutěž "STP**  - otevřená  
                                     Kvalifikace ČPP a MSŠ 2020 - EQUICORE PONY MASTERS TOUR 
                                        ( jezdci 11 -16 let, pony B ) 
 rozhodování dle tab. A,čl.298.2.4. skoková soutěž  na návazné rozeskakování 

startovné: 400,-  
ceny: věcné ceny pro 1.–3.místo, v hodnotě 1200 Kč v otevřené soutěži 
 

soutěž č.6: Skoková soutěž "ZM "  - otevřená  
                                      rozhodování dle tab. A,čl.298.2.1. skoková soutěž  na limitovaný čas 

startovné: 400,-  
ceny: FLOTY v otevřené soutěži 
 
 

soutěž č.7: Skoková soutěž "Z "  - otevřená 
                                     Kvalifikace MSŠ 2020 - KENTAUR CHILDREN TOUR 
                                        ( jezdci 11 -14 let, velké koně ) 

                                        rozhodování dle tab. A,čl.298.2.4. skoková soutěž  na návazné rozeskakování 
  startovné: 400,- 

ceny: 1500,-  ( 600, 500, 400 ) v otevřené soutěži 
 
 
soutěž č.8: Skoková soutěž "ZL "  -  otevřená 
                                     Kvalifikace MSŠ 2020 - AGROCAR JUNIOR TOUR                                      

                                    ( jezdci 15 -18 let, velké koně ) 

                                       rozhodování dle tab. A,čl.238.2.1. skoková soutěž  na čas 
 startovné: 400,- 

ceny: 1500,-  ( 600, 500, 400 ) v otevřené soutěži 
 
 

 
4. Technická ustanovení 

 Předpisy 
           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 
           Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
           Účastníci budou dekorování dle VP čl.126 
           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a128 
           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
           Sázky nejsou povoleny 
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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. 
 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. 
          Vyšetření krví na anemii koní nesmí být starší než 12měsíců. 

 
 
 
5. Obecné informace 

 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. 

 
  

 
 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! 

 
 Ustájení 

Možnost ustájení v pevných boxech bez napáječek 
 
C – 600Kč/ den bez napáječky, včetně steliva (sláma) a sena (cena za každý započatý závod.den) 
 
Jako stelivo je používána sláma. V případě pilin je možné zakoupení za 280 Kč/balík (bezprašné piliny 
extra large) 

 

V případě neuvedení požadované kategorie ustájení, určuje box pořadatel. V případě nevykrytí 
objednaných boxů platí vysílací složka boxy v plné výši dle objednávky. 

 
 Ubytování, elektrické přípojky 
  

Ubytování objednávejte www.penzionvjizdarne.cz 
 info@penzionvjizdarne.cz 

Tel: +420 588 881 007, + 420 601 373 834 
 

Připojení kamionu na el. energii 250 Kč/den. 
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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 závodiště po celý den 
Parkování vozidel – na zpevněném parkovišti vedle opracoviště, možnost připojení na el. 
energii 
 
 
 

 Partneři závodů 
 

 
 

 
 

6. Schvalovací doložka 
 
Rozpis zpracoval: Robert Smékal Rozpis byl schválen 21.7.2020 (63/2020) 
  

 


