
SELSKÁ JÍZDA ČAKOVIČKY 

ROZPIS HOBBY SKÁKÁNÍ 

 

1. Základní údaje 

Místo konání: Areál - Čakovičky 57, 250 63 

Datum: 20.5.2017 

Stavitel parkuru: Václav Marek 

Rozhodčí: Libuše Kocourková, Kamila Veselá  

Komisař na opracovišti: Tomáš Veselý 

 

2. Technické údaje 

Předpisy del PSJ, ustanovení tohoto rozpisu závodů. 

 

3. Soutěže a časový program 

 

Od 9 45 hod společné opracování koní na kolbišti pro soutěž č.1, v 10 00 hod začátek první 

soutěže, další soutěže návazně po sobě.  

 

Soutěž č.1 „dvoufázové skákání“ dle čl.274.5.3  

1. Fáze 8 překážek do 70 cm 

2. Fáze 4 až 6 překážek do 70 cm. Rychlost 350 m/min s jednou kombinací. 

Soutěž č.2 „dvoufázové skákání“ dle čl. 274.5.3 

1. Fáze 8 překážek do 80 cm 

2. Fáze 4 až 6 překážek do 80 cm. Rychlost 350 m/min s jednou kombinací. 

Soutěž č.3 „dvoufázové skákání“ dle čl. 274.5.3 

1. Fáze 8 překážek do 90 cm 

2. Fáze 4 až 6 překážek do 90 cm. Rychlost 350 m/min s jednou kombinací. 

Soutěž č.3 „dvoufázové skákání“ dle čl. 274.5.3 

1. Fáze 8 překážek do 100 cm 

2. Fáze 4 až 6 překážek do 100 cm. Rychlost 350 m/min s jednou kombinací. 

 

 

4. Společná pravidla 

 

Počet koní na jednoho jezdce není omezen. Jeden kůň v těchto soutěžích smí startovat pouze 

dvakrát. V případě že v jednotlivých skokových soutěžích nedosáhne počet startujících 20, má 



právo pořadatel soutěže sloučit do podoby „handicap“ – vyhodnocovány společně dle 

rozhodnutí rozhodčího a pořadatele. Pro vyhodnocení pořadí nebude záležet na tom, jakou 

výšku překážek dvojce absolvovala. Po třetím zastavením v první fázi má dvojce možnost 

využít z tréninkových důvodů ještě 30 s k absolvování zbylých skoků. Rozhodčí může 

v případě dostatečného časového prostoru umožnit aby toto pravidlo platilo i pro druhou 

fázi.  

 

Startovné: 250,- Kč  

Dekorační floty dle PSJ a věcné ceny  

 

5. Rozpis zpracoval: Tomáš Veselý 

 

6. Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 4.4.2017 


