
         ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ – hobby                                   

                                   BĚLČICE 2017 

Datum:                          1.7. 2017    -      CSN – H  170701C2 

 

Pořadatel :                               Jezdecký spolek Bělčice (MC0294) ve spolupráci s MÚ Bělčice 

Místo konání :                         Bělčice u železniční stanice 

Kolbiště :                                 travnaté, nepravidelné, mírně zvlněné    

Opracoviště :                            travnaté, nepravidelné, mírně zvlněné 

Funkcionáři :                            Ředitel : p.Pavel Vejšický, starosta obce 

                                                 Odpovědná osoba : Z. Novotný(B172) 

                                                  Hospodář :            pí.Jana Ptáčková                                                                                                                                             

                                                  Rozhodování:       MUDr. M. Janáček,(B1539)Mgr. A. Holub                                                      

                                                  Autor parkuru :    Zbyněk Novotný(B172) 

                                                  Dozor na oprac.:  Jana Štěrbová(B183) 

                                                  Org. zajištění :     Jiří Musil                                                              

 

 

Předpisy : Pravidla jezdeckého sportu 

                 Rozpis těchto závodů 

 

      SOUTĚŽE :  
 

1.   Dvoufázové skákání 40 - 40 cm.   / 8 + 4 př. bez kombinace/                                                                         

¨    Před zahájením soutěže je povolena prohlídka parkuru a opracování koní na    

     kolbišti s možností skoku určených překážek. 

     Hodnocení čl.274.5.3. 

    Přístupná  pro děti a jezdce na pony, startovné 50Kč., věcná cena pro vítěze a umístěné 

 

2. Dvoufázové skákání  60 -60 cm.   / 8 + 4 př. bez kombinace/  Bez omezení.                                                                       

¨    Před zahájením soutěže je povolena prohlídka parkuru a opracování koní na    

     kolbišti s možností skoku určených překážek. Startovné 100Kč., věcná cena pro vítěze a        

umístěné.  Hodnocení čl. 274.5.3.         

   

3. Dvoufázové skákání 80 – 80 cm.   / 8 + 4 př. bez kombinace/ Bez omezení                                                                        

¨    Před zahájením soutěže je povolena prohlídka parkuru a opracování koní na    

     kolbišti s možností skoku určených překážek. 

     Hodnocení čl.274.5.3 .      

     Věcná cena pro vítěze a umístěné. Startovné 100,- Kč. 

 

4. Dvoufázové skákání  90 – 90 cm /8 + 4 př. bez kombinace)Bez omezení. 

     Hodnocení čl.274.5.3.      

     Věcná cena pro vítěze a umístěné. Startovné 100,- Kč.   

 

 Program závodů : Finanční plnění a uzávěrka jednu hodinu před začátkem soutěže. Začátek  

je stanoven na 13.oo ostatní následují. 

 

1)      Jezdci a koně v kterékoliv ze soutěží nemusí být držiteli jezdecké licence. Jezdci 

musí mít platnou registraci v ČJF!!! Jezdci do 16ti let bezpečnostní vestu. Ústroj 

musí být korektní. Jezdecká přilba je povinná, kdykoliv sedí jezdec na koni. 

2)      Veterinární předpisy :  před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné  

veterinární dokumenty předepsané pro účast sportovních koní na závodech v roce 



2017 opatřené všemi náležitostmi. 

 

 3)    Pořadatel nenese odpovědnost za případný úraz jezdce, koně nebo diváka 
4)      Ve všech soutěžích obdrží jezdci floty podle PJS 

5)      Lékařská a veterinární služba zajištěna( MUDr.M.Janáček, MVDr.M.Cízová) 

6)      Ubytování ani ustájení pořadatel nezajišťuje 

7)      Kancelář závodů pod věží rozhodčích.   

 

Jmenovité přihlášky zasílejte nejpozději v pátek 30.6.do 18.oo hod.výhradně přes přihlašovací 

systém ČJF.      Výsledky a fotoreportáže na:      www jsbelcice.cz 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu podle počtu přihlášek do soutěží. 

 

                                                                                      za organizační výbor: 

 

                                                                                           Zbyněk Novotný 

                                                                           387 43      Bělčice 27 

                                                                                            tel. 383492516 

                                                                                            mob. 607 191 607 

 

                                                                                             zbynek.novotny@worldmail.cz      

 

 

Akce schválena:  za OV ČJF mgr. Kateřina Hanušová, dne 15.5.2017 
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