
Jezdecký klub Mělník, z.s. – subjekt ČJF (MB024) 

Rozpis jezdeckých závodů ČJF 
31.7.2017 – 2.8.2017 

 
 

---------------- 

---- LOGO---- 

POŘADATELE 

----------------- 

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN-C,CDN-C 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 731B1 

1.1.3. Název závodů: Mělnický prázdninlvý pony festival, Styl šampionát pony i velkých koní 
1.1.4. Pořadatel: Jezdecký klub Mělník, z.s. 
1.1.5. Spolupoř. subjekt:  

1.1.6. Datum závodů: 31.7.-2.8.2017 
1.1.7. Místo konání: Mělník, Nad jatkami 1723 
1.1.8. Omezující kritéria: žádná 

 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 

Ředitel závodů: Ing Vladimír Mestenhauser 
Sekretář závodů: David Mestenhauser 
Kontaktní osoba: Ing Vladimír Mestenhauser 
Hlavní rozhodčí: Ing Milena Minářová 
Sbor rozhodčích: Štěpánka Bolardová, Mgr. Venuše Antonyszinová 
Stylový rozhodčí: Mgr. Venuše Antonyszinová 
Technický delegát:  

Stavitel tratí / parkurů: Ing Vladimír Mestenhauser 
Asistent stavitele: Gabriela Miková 
Komisař na opracovišti: Mgr. Andrea Chaloupková 
Hlasatel: Ing  Linda Porebská,  
Zpracovatel výsledků: David Mestenhauser 
Lékařská služba: Petra Pastyříková 
Veterinární dozor: MVDr. Miroslav Hrdlička 
Podkovář:  

 

 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  47x 80m, povrch pískový 
1.3.2. Opracoviště:  40x80m, povrch písový 
1.3.3. Opracování:  V soutěži Hobby možné opracování na určených skocích 

 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka   30.7.2017 ve 24.00hodin 
 

 

2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz 

(vyjímku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu) 
 

http://prihlasky.cjf.cz/
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2.3. Prezentace  na telefonu 774234447, nejpozději 2 hodiny před zahájením první soutěže dne. Osobně s 
předložením dokladů nejpozději 60 minut před plánovaným začátkem soutěže 

 
2.4. Technická porada  nekoná se 

 
2.5. Start soutěží : bude zveřejněn po uzávěrce u jednotlivých soutěží v přihláškovém systému cjf. 

 

2.6. Sekretariát závodů: na věži rozhodčích 1,5hodiny před zahájením první soutěže, 30 minut po skončení 
poslední soutěže dne 
 

2.7. Další důležité informace 
 

3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
 

 

4. Soutěže 

 Drezurní soutěže – pondělí 31.7.2017 -orientační začátek ve 14.00 hodin 

 Soutěž č.1 - Drezurní úloha Z1 2016. Šampionát nadějí. SOUTĚŽ v drezuře pro věkovou kategorii dětí na pony 

8-12 let na pony kategorie "S", "A","B". . Soutěž je přístupná i pro jezdce 13 - 16 let na pony startujících 

maximálně prvním rokem, nebo těm, kteří sami startují maximálně prvním rokem. Ceny věcné pro umístěné na 

1.až 3. místě.  

 Soutěž č. 2 - Drezurní úloha DU A 2016. SOUTĚŽ v drezuře pro věkovou kategorii dětí na pony 8-12 let na 

pony kategorie "S", "A","B".  Soutěž je přístupná i pro jezdce 13 - 16 let na pony startujících maximálně 

druhým rokem, nebo těm, kteří sami startují maximálně třetím rokem. Finanční ceny: 500,- 400,- a 300,-Kč 

pro umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 4.-5.místě upomínkové předměty.   

 Soutěž č. 3 - Drezurní úloha Z4 2016. SOUTĚŽ v drezuře pro věkovou kategorii dětí na pony 8-12 let na pony 

kategorie "S", "A","B". Soutěž je přístupná i pro jezdce 13 - 16 let na pony startujících maximálně druhým 

rokem, nebo těm, kteří sami startují maximálně třetím rokem. Finanční ceny:  500,- 400,- a 300,-Kč pro 

umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 4.-5.místě upomínkové předměty.   

 Soutěž č.4 -  Drezurní úloha DU-B 2016 SOUTĚŽ v drezuře pro věkovou kategorii dětí na pony 8-13 let na 

pony kategorie "S", "A","B". Soutěž je přístupná i pro jezdce 14 - 16 let na pony startujících maximálně 

druhým rokem, nebo těm, kteří sami startují maximálně třetím rokem. Finanční ceny:  500,- 400,- a 300,-Kč 

pro umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 4.-5.místě upomínkové předměty.   

.  
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 Skokové soutěže  

 

 Úterý  1.8.2017 začátek 9.00 hodin 

 STYL ŠAMPIONÁT PONY 2017 

 Soutěž č.5 "ZP handycap" Hodnocení dle čl. 298.1.1. Otevřená soutěž pro všechny 

kategorie pony a jezdce do 16 let. Výsledky se započítávají jako kvalifikační kolo pro 

Styl šampionát pony 2017. Finanční ceny 600,- 500,- a 400,-Kč pro umístěné na 

prvních třech místech. Pro umístěné na 4.-5. místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č.6 "ZLP handycap" Hodnocení dle čl. 298.1.1. Otevřená soutěž pro všechny 

kategorie pony a jezdce do 16 let. Výsledky se započítávají jako kvalifikační kolo pro 

Styl šampionát pony 2017. Finanční ceny: 700,- 600,- a 500,-Kč pro umístěné na 

prvních třech místech. Pro umístěné na 4.-5. místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č.7 "LP handycap" Hodnocení dle čl. 298.1.1.Otevřená soutěž pro všechny 

kategorie pony a jezdce do 16 let. Výsledky se započítávají jako kvalifikační kolo pro 

Styl šampionát pony 2017. Finanční ceny: 800,- 700,- a 600,-Kč pro umístěné na 

prvních třech místech. Pro umístěné na 4.-5. místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č. 8 "SP" handycap pro děti od 8 do 16 let na pony kategorie 

"S,A,B".Hodnocení dle čl. 298.2.4. Soutěž s následným rozeskakováním. Finanční 

ceny: 800,- 700,- a 600,-Kč pro umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 

4.-5. místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č. 9 "STP" handycap pro děti od 8 do 16 let na pony kategorie 

"S,A,B".Hodnocení dle čl. 298.2.4. Soutěž s následným rozeskakováním. Finanční 

ceny: 800,- 700,- a 600,-Kč pro umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 

4.-5. místě upomínkové předměty.  
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 Soutěž č.10"ZM". Hodnocení dle čl. 298.1.1. Otevřená soutěž. Finanční ceny: 500,- 

400,- a 300,-Kč pro umístěné na prvních třech místech. 

STYL ŠAMPIONÁT DĚTÍ A JUNIORÚ NA VELKÝCH KONÍCH 

 Soutěž č.11"Z".Hodnocení dle čl. 298.1.1. Otevřená soutěž. Výsledky budou 

započítávané do Styl šampionátu dětí a juniorů na velkých koních. Finanční ceny 

500,- 400,- a 300,-Kč pro umístěné na prvních třech místech.Pro umístěné na 4.-5. 

místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č.12"ZL".Hodnocení dle čl. 298.1.1. Otevřená soutěž. Výsledky budou 

započítávané do Styl šampionátu dětí a juniorů na velkých koních. Finanční ceny: 

500,- 400,- a 300,-Kč pro umístěné na prvních třech místech.Pro umístěné na 4.-5. 

místě upomínkové předměty.  

 

 

Středa  2.8.2017 začátek v 10.00 hodin 

 Soutěž č. 13 Hobby "ZPA" pro děti bez licencí a pro děti s licencemi od 8 do 12 let na 

pony S,A,B bez omezení věku. Otevřeno i pro děti 13 - 16 let startující maximálně 

druhým rokem na všech pony, nebo všechny děti ve věku 13 - 16 let, startující na 

pony startujících maximálně druhým rokem.  Hodnocení dle čl.298.1.1. Upomínkové 

předměty pro umístěné na 1.-5.místě.  

 Soutěž č. 14"ZLP" handycap pro děti od 8 do 16 let na pony kategorie 

"S,A,B".Hodnocení dle čl. 298.2.4. Soutěž s následným rozeskakováním. Finanční 

ceny: 500,- 400,- a 300,-Kč pro umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 

4.-5.místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č. 15 "LP" handycap pro děti od 8 do 16 let na pony kategorie "S,A,B". 

Hodnocení dle čl. 298.2.4. Soutěž s následným rozeskakováním. Finanční ceny: 600,- 

500,- a 400,-Kč pro umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 4.-5. místě 

upomínkové předměty.  

 Soutěž č. 16 "SP" handycap pro děti od 8 do 16 let na pony kategorie 

"S,A,B".Hodnocení dle čl. 298.2.4. Soutěž s následným rozeskakováním. Finanční 

ceny: 700,- 600,- a 500,-Kč pro umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 

4.-5. místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č. 17 "STP" handycap pro děti od 8 do 16 let na pony kategorie 

"S,A,B".Hodnocení dle čl. 298.2.4. Soutěž s následným rozeskakováním. Finanční 

ceny: 700,- 600,- a 500,-Kč pro umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 

4.-5. místě upomínkové předměty.  

 Soutěž č.18"ZM". Hodnocení dle čl. 298.2.4. Soutěž s následným rozeskakováním. 

Otevřená soutěž. Ceny věcné pro umístěné na 1.až 3. místě. Finanční ceny: 500,- 400,- 

a 300,-Kč pro umístěné na prvních třech místech. Pro umístěné na 4.-5.místě 

upomínkové předměty.  

 Soutěž č.19"Z".Hodnocení dle čl. 298.2.4. Soutěž s následným rozeskakováním. 
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Otevřená soutěž. Finanční ceny: 500,- 400,- a 300,-Kč pro umístěné na prvních třech 

místech.  

       Soutěž č.20"ZL".Hodnocení dle čl. 298.2.4. Soutěž s následným 

rozeskakováním.. Otevřená soutěž. Finanční ceny: 500,- 400,- a 300,-Kč pro umístěné 

na prvních třech místech.Pro umístěné na 4.-5. místě upomínkové předměty.  

 Peněžité plnění: za každý start ve všech soutěžích 300Kč.   

 

 

 

5. Technická ustanovení 
5.1. Předpisy  

5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto 
rozpisem závodů. 

5.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128  
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
5.2. Veterinární předpisy 

5.2.1. Závody se řídí PJS, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly ČJF, pravidly Styl šampionátu a  
ustanovením tohoto rozpisu. 

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

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

 
5.3. Podmínky účasti, kvalifikace 

 
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 
VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče. Veškeré náklady spojené 
s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 
 

6.2. 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 ! 

 
6.3. Ustájení 

Ustájení pořadatel zajišťuje na základě objednávky v přihlášce 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel zajišťuje na základě objednávky v přihlášce 
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6.5. Ostatní služby 
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – nebude zajišťována 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel – vyhražená plocha přímo v areálu v bezprostřední blízkosti opracoviště 

 
7. Partneři závodů   Prodejna jezdeckých potřeb Horse style 

 

8. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval: Vladimír Mestenhauser        
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 27.6.2017 


