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1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN-hobby 
1.1.2. Číslo závodů: 170923F2 
1.1.3. Název závodů: Hobby závody Apolenka 
1.1.4. Pořadatel: Apolenka z.s. MF0183 
1.1.5. Datum závodů: 23.9.2017 
1.1.6. Místo konání: Areál bývalého ZD v obci Spojil 
1.1.7. Omezující kritéria: Soutěže jsou přístupná pro všechny jezdce a koně. Jezdci 

musí být členy ČJF a koně musí mít v průkazu vylepen QR 
kód z JIS 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: Štěpánková Jolana 
Kontaktní osoba: Houdová Diana 775 614 618, diana.apolenka@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Sojka Oldřich F0392 
Sbor rozhodčích: Ing. Houdová Diana  F1570 
Stavitel  parkurů: Sojka Oldřich F0392 
Komisař na opracovišti: Mejzlíková Jitka F1018 
Hlasatel: Soukup Jiří 
Lékařská služba: Daniela Zezuláková 
Veterinární služba: MVDr. Jiří Rajman 
Podkovářská služba: Pořadatel nezajišťuje. 

 
 

1.3. Technické parametry 
 

1.3.1. Kolbiště:  travnaté 
1.3.2. Opracoviště:  travnaté, pískové 

 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
Prostřednictvím systému JIS na stránkách Čjf - https://www.jezdectvi.org/zavody 

 
2.1. Uzávěrka přihlášek 

Do pátku 22.9.2017 do 20.00 
 

2.2. Prezentace 
Do   9:00 hod. prezentace soutěže č.1 a 2 do ostatních soutěží průběžně 

 
2.3. Start soutěží (zkoušek)   
10:00 hod. zahájení soutěže č.1, další soutěže v časové návaznosti 

 
 
 

 
 

https://www.jezdectvi.org/zavody
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3. Soutěže, startovné a ceny 

 
Soutěže: 

 
      Č.1  Skoková soutěž 50 cm s následným rozeskakováním 

Základní parkur 8 překážek bez kombinace  
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2. rozeskakování dle čl. 245.3 

 

Č.2 Skoková soutěž 70 cm s následným rozeskakováním 
Základní parkur 8 překážek bez kombinace  
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2. rozeskakování dle čl. 245.3 
 
Č.3  Skoková soutěž 80 cm s následným rozeskakováním 
Základní parkur 8 překážek bez kombinace   
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2. rozeskakování dle čl. 245.3 
 
Č.4  Skoková soutěž 90 cm s následným rozeskakováním 
Základní parkur 8 překážek bez kombinace  
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2. rozeskakování dle čl. 245.3 
 
Č.5  Stupňovaná obtížnost do 100 cm se žolíkem 
Hodnocení dle tab. A čl. 269    

 
 Č.6  Soutěž stupně ZL 
 Rozhodování dle tab. A  článek 238.2.2 s jedním rozeskakováním 
 

Startovné: 
Soutěž č. 1 - 6 / 200,- Kč 

Ceny: 
Ve všech soutěžích budou jezdci dekorováni floty dle VP čl. 126. 
Jezdci na 1. až 3. místě obdrží věcné ceny v hodnotě 500, 300, 200 Kč 

 
4. Technická ustanovení 

4.1. Předpisy  
4.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 

Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů. 
4.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
4.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
4.1.5. Sázky nejsou povoleny. 
 

4.2. Veterinární předpisy 
4.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které 

musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2017. 
4.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 

včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 
4.2.3. Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
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5. Obecné informace 

5.1. 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 VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.  
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 
 

 
5.2. 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! 

 
5.3. Ostatní služby 

Lékařská služba  uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba  zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba  pořadatel nezajišťuje 
Občerstvení   zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel  na louce před kolbištěm 

 
6. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval:  Ing. Houdová Diana Rozpis za OV VčO ČJF schválil: dne 31.8.2017 J. Hupka 
 
 
 
 


