
JK Trojanovice z.s.  
Rozpis  

 
  Moravský hobby vozatajský pohár 2017 

(5. kolo) 
 

1. Základní ustanovení 
1.1. Základní informace: 
1.1.1. Kategorie závodů: CAN - Hobby 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170318H2 
1.1.3. Název závodů: Moravský vozatajský pohár 2017 
1.1.4. Pořadatel: MH0133 – JK Trojanovice z.s. 
1.1.5. Datum závodů: sobota 18. 3. 2017 
1.1.6. Místo konání: Jezdecký areál Trojanovice Team, Trojanovice 223, 74401 Frenštát p.R. 
 
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů:                 Vyvial Jaromír      tel.737 219 899 
Kontaktní osoba:               Biolková Iveta      tel. 737 301 035 
Hlavní rozhodčí:               Trojanec Josef       tel. 603558 383 
Rozhodčí:                          Trojancová Blanka 
Stavitel tratě:                      Trojanec Josef 
Asistent stavitele:         Petřek Jaroslav     tel.737 850 849 
Komisař na opracovišti:     Bok Miroslav 
Hlasatel:                             Hrnčíř David         tel. 605 342 683 
Výpočetní středisko:          Bauer Richard       tel. 603 293 523 
Lékařská služba:                Kvapilová Martina tel. 607 004 600 
Veterinární a podkovářská služba: MVDr.Živníček Josef     tel. 606 713 999 
 

1.3. Technické parametry: 
1.3.1. Kolbiště: hala 65 x 24 m, povrch písek s geotextilií 
1.3.2. Opracoviště: venkovní 50 x 30 m, povrch písek 
1.3.3 Opracování: podle počasí v hale 
 
2. Přihlášky a časový rozvrh: 
2.1. Uzávěrka přihlášek: do středy 15. 3. 2017 do 24.00 
2.2. Přihlášky: jktrojanovice@seznam.cz 
2.3. Prezentace: telefonicky do 9.00 hodin na čísle: Bauer Richard 603 293 523 
2.4. Technická porada: před zahájením první soutěže v hale 
2.5. Začátek první soutěže 9.00 hodin. Pořadí a předběžný časový rozvrh startů 

jednotlivých soutěží bude upřesněn do 24 hodin po uzávěrce přihlášek na 
www.jezdectvi.info 

 2.6. Sekretariát závodů bude umístěn v hale. Otevřen bude hodinu před začátkem první 
soutěže a uzavřen 60 minut po ukončení poslední soutěže. 

2.7. Zápisné se hradí na místě při prezentaci. 
 
3. Soutěže 
 
3.1. Amazonky 
3.2. Mladí jezdci (kočí ve věkové kategorii do 16 let, přísedící bez omezení, typ spřežení 

bez omezení) 



3.3. Pony (dvojspřeží) 
3.4. Mladí koně (pro koně 4, 5 a 6 leté, jednospřeží i dvojspřeží) 
3.5. Jednospřeží 
3.6. Dvojspřeží 
3.7. Čtyřspřeží 
3.8. Jezdím pro radost (kategorie vypsaná pro starší závodníky, muže i ženy, nebo 

závodníky, kteří se podobné akce zúčastňují prvním rokem) 
 
Pro všechny soutěže Moravského vozatajského poháru platí: 
Celkem 12 překážek, 1 maratonová překážka, 11 branek ohraničených kužely, šířka branek je 
180 cm, rychlost 220m/min. 
Zápisné: 400,- Kč 
Floty do 6 místa,  
Všechny soutěže jsou dvoukolové, jezdí se na loty, na čas, hodnocení dle pravidel ČJF soutěží 
spřežení v hale. Jednotlivé soutěže budou otevřené pouze v případě účasti alespoň 3 
soutěžících z 2 různých subjektů. 
Povinné ochranné jezdecké přilby, pro děti i chránič páteře, kočár maratonového typu, 
pneumatiky povoleny. 
Hodnocení a bodování podle pravidel Moravského vozatajského poháru (viz příloha 1). 
 
4. Technická ustanovení: 
4.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP 

a tímto rozpisem závodů. 
4.2. Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní 

pro letošní rok, veterinární přejímka probíhá před vyložením koní, během prezentace 
jezdců. 

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

4.2.2. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů 
pro případnou kontrolu SVS. 

 
5. Obecné informace 
5.1. 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 je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18 let jejich 
zákonný zástupce. 

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

5.3. Lékařská služba uvedena v bodě 1.2. tohoto rozpisu, zdarma 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Stravování – zajištěno v areálu formou bufetu 
Ubytování-Hotel Beskyd (10min.pěšky z areálu) tel. 773 669 844 

Ustájení –boxy v omezeném množství dle došlých přihlášek 400,- Kč/box/den 

Parkování vozidel – v areálu  

 
Rozpis zpracovala: Biolková Iveta 
      Rozpis byl schválen 22.2.2017 (4/2017) 


