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Přihláška na závody: http://jezdectvi.org 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN – B 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 171006H1 
1.1.3. Název závodů: GRAND PRIX JANA KUTĚJE 2017 
1.1.4. Pořadatel: Equine Sport Center Olomouc – subjekt ČJF (MH0340) 
1.1.5. Spolupoř. subjekt:  
1.1.6. Datum závodů: 6. – 8. října 2017 
1.1.7. Místo konání: Olomouc, Lazecká 576/81  
1.1.8. Omezující kritéria:  

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 
Ředitel závodů: Veronika Michálková 
Sekretář závodů: Klára Bortlová 
Kontaktní osoba: David Hrnčíř, +420 605 342 683 
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Jindra H0012 
Sbor rozhodčích: Zdeněk Daněk H1918, Kateřina Krhutová H2499, Jarmila Měrková H0066 
Stylový rozhodčí:  
Technický delegát:  
Stavitel tratí / parkurů: Robert Smékal G0074 
Asistent stavitele:  
Komisař na opracovišti: dle rozhodnutí hl. rozhodčího 
Hlasatel: David Hrnčíř 
Zpracovatel výsledků: David Hrnčíř 
Lékařská služba: Český červený kříž 
Veterinární dozor: MVDr. Iva Vodičková 
Podkovář: Tomáš Konečný 

 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  LGS Raitplatzbau GmbH – písčité, 80 x 50 cm 
1.3.2. Opracoviště:  LGS Raitplatzbau GmbH – písčité, 60 x 40 cm 

   
 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka přihlášek je do 4. října 2017 
Uzávěrka rezervace boxů je do 4. října 2017 – více informací v čl 5.3. tohoto rozpisu 
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2.2. Přihlášky 
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://jezdectvi.org 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu) 
Zahraniční jezdci – akceptována bude pouze řádně vyplněná přihláška, v níž bude uveden: subjekt, 
jméno jezdce (včetně data narození), jméno koně (včetně r. narození), soutěže (všechny, které bude 
dvojice absolvovat), požadavek na ustájení (ano, ne). Výše uvedené zasílejte na mail: 
davidhrncir@email.cz 

 
2.3. Prezentace 

od 7:00 – 8:00, pouze v případě změny oproti přihlášce (+420 605 342 683). 
Průkazy koní a licence odevzdávat na sekretariátu závodů. 

 
2.4. Technická porada  

TP se nekoná. 
 

2.5. Start soutěží (zkoušek)   
Pátek,   6. října 9:00  
Sobota, 7. října 9:00 
Neděle, 8. října  9:00 
 
Opracovitě ve dnech 5. – 8. října otevřeno od 7:00 do 20:00 hod. 

 
2.6. Sekretariát závodů 

Sekretariát závodu pracuje ve dnech závodu od 8:00 do 18:00.  
 
 

3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
 

PPáátteekk,,  66..  řřííjjnnaa    
  
ssoouuttěěžž  čč..  11  ::  sskkookkoovváá  ssoouuttěěžž  ppaarrkkuurr  sstt..  ZZLL  
                                                                          rroozzhhooddoovváánníí  ddllee  ttaabb..  AA,,  ččll..  223388..22..11..  
                                                                          ssttaarrttoovvnnéé::  440000,,--    
                                                                          cceennyy::    55000000..--  ((11..550000,,  11..220000,,  990000,,  660000,,  440000,,  440000))  
  
ssoouuttěěžž  čč..  22::  CCeennaa  ffiirrmmyy    HHOOPPRR  GGRROOUUPP,,  aa..  ss..,,    
      sskkookkoovváá  ssoouuttěěžž  ppaarrkkuurr  sstt..  LL****    
                                                                          rroozzhhooddoovváánníí  ddllee  ttaabb..  AA,,  ččll..  223388..22..11..  
                                                                          ssttaarrttoovvnnéé::  440000,,--    
                                                                          cceennyy::    55..000000,,--  ((11..550000,,  11..220000,,  990000,,  660000,,  440000,,  440000))  
  
ssoouuttěěžž  čč..  33::  CCeennaa  ffiirrmmyy  MMOONNEETT  ++,,  aa..  ss..    
      sskkookkoovváá  ssoouuttěěžž  ppaarrkkuurr  sstt..  SS****    
                                                                        rroozzhhooddoovváánníí  ddllee  ttaabb..  AA,,  ččll..  223388..22..11..  
                                                                    ssttaarrttoovvnnéé::  440000,,--    
                                                                          cceennyy::    77..220000,,--  ((11..880000,,  11..550000,,  11220000,,  990000,,  660000,,  33  xx  440000))  
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SSoobboottaa    aa  NNeedděěllee  ,,  77..  aa  88..    řřííjjnnaa  
  
ssoouuttěěžž  čč..  44  ::  GGRRAANNDD  PPRRIIXX  JJAANNAA  KKUUTTĚĚJJEE  ––  kkaatteeggoorriiee  LL****  112200ccmm  
  
11..  kkoolloo  ––  ssoobboottaa  ppaarrkkuurr  sstt..  LL****  112200ccmm,,  hhooddnnoocceenníí  ddllee  ččll..  229988..22..44  
      SSttaarrttoovvnnéé  pprroo  oobběě  kkoollaa  ::  11..000000,,----  
      CCeennyy::  2200..000000..--  ((66..000000..,,  55..000000,,  33..000000,,  22..000000,,  44xx  11..000000))    
      PPooččeett  kkoonníí  nnaa  jjeezzddccee  22,,  ddoo  ddrruuhhééhhoo  kkoollaa  ppoossttuuppuujjee  5500  nneejjlleeppššíícchh  kkoonníí  
  
22..  kkoolloo  ––  nneedděěllee  ppaarrkkuurr  sstt..  LL****  112200ccmm,,  jjeeddnnookkoolloovváá  ssoouuttěěžž  ss  ffiinnáállee,,  PPJJSS  ččll..  227766..22NN  
      CCeennyy::  3300..000000,,--  ((1100..000000,,  66..000000,,  44..000000,,  33..000000,,  22..000000,,  55xx  11000000))  
PPooččeett  ddvvoojjiicc  ppoossttuuppuujjííccíícchh  ddoo  ffiinnáállee  jjee  1100  ((nnee  vvššiicchhnnii  bbeezz  ttrr..bb..))..  DDvvoojjiiccee  ppoossttuuppuujjíí  ddllee  ttrr..  bboodd..  aa  ččaassuu  
vv  zzáákkllaaddnníímm  kkoollee..  HHllaavvnníí  rroozzhhooddččíí  mmůůžžee  uupprraavviitt  ssttaarrttoovvnníí  ppoořřaaddíí  vvee  ffiinnáállee  ttaakk,,  aabbyy  jjeezzddccii  ssttaarrttuujjííccíí  nnaa  
ddvvoouu  kkoonníícchh  mměěllii  ddoossttaatteekk  ččaassuu  nnaa  ppřříípprraavvuu  ddrruuhhééhhoo  kkoonněě..  VV  ddrruuhhéémm  kkoollee  mmůůžžee  kkůůňň  ssttaarrttoovvaatt  ppoouuzzee  
vv  jjeeddnnéé  kkaatteeggoorriiii..  
  
  
ssoouuttěěžž  čč..  55  GGRRAANNDD  PPRRIIXX  JJAANNAA  KKUUTTĚĚJJEE  ––  kkaatteeggoorriiee  SS****  113300ccmm  
  
11..  kkoolloo  ––  ssoobboottaa  ppaarrkkuurr  sstt..  SS****  113300ccmm,,  hhooddnnoocceenníí  ddllee  ččll..  229988..22..44  
      SSttaarrttoovvnnéé  pprroo  oobběě  kkoollaa  ::  11..000000,,----  
      CCeennyy::  3300..000000..--  ((1100..000000..,,  66..000000,,  44..000000,,  33..000000,,  22..000000,,  55xx  11..000000))    
      PPooččeett  kkoonníí  nnaa  jjeezzddccee  22,,  ddoo  ddrruuhhééhhoo  kkoollaa  ppoossttuuppuujjee  5500  nneejjlleeppššíícchh  kkoonníí  
  
22..  kkoolloo  ––  nneedděěllee  ppaarrkkuurr  sstt..  SS****  113300ccmm,,  jjeeddnnookkoolloovváá  ssoouuttěěžž  ss  ffiinnáállee,,  PPJJSS  ččll..  227766..22NN  
      CCeennyy::  4400..000000,,--  ((1133..000000..,,  1100..000000,,  66..000000,,  44..000000,,  22..000000,,  55xx  11..000000))  
PPooččeett  ddvvoojjiicc  ppoossttuuppuujjííccíícchh  ddoo  ffiinnáállee  jjee  1100((nnee  vvššiicchhnnii  bbeezz  ttrr..bb..))..  DDvvoojjiiccee  ppoossttuuppuujjíí  ddllee  ttrr..  bboodd..  aa  ččaassuu  
vv  zzáákkllaaddnníímm  kkoollee..  HHllaavvnníí  rroozzhhooddččíí  mmůůžžee  uupprraavviitt  ssttaarrttoovvnníí  ppoořřaaddíí  vvee  ffiinnáállee  ttaakk,,  aabbyy  jjeezzddccii  ssttaarrttuujjííccíí  nnaa  
ddvvoouu  kkoonníícchh  mměěllii  ddoossttaatteekk  ččaassuu  nnaa  ppřříípprraavvuu  ddrruuhhééhhoo  kkoonněě..  VV  ddrruuhhéémm  kkoollee  mmůůžžee  kkůůňň  ssttaarrttoovvaatt  ppoouuzzee  
vv  jjeeddnnéé  kkaatteeggoorriiii..  
  
  
ssoouuttěěžž  čč..  66  GGRRAANNDD  PPRRIIXX  JJAANNAA  KKUUTTĚĚJJEE  ––  kkaatteeggoorriiee  SSTT****  114400ccmm    
      CCEENNAA  CCzzeecchh  EEqquueessttrriiaann  TTeeaamm  aa  FFIINNÁÁLLEE  CCzzeecchh  EEqquueessttrriiaann  TTeeaammuu,,  pprroo  jjeezzddccee                                            
                                                                        ddoo  2255  lleett  oo  úúččaasstt  ppřřii  GGlloobbaall  CChhaammppiioonnss  TToouurr  22001188  nnaa  CCSSII**  nneebboo  CCSSII****  
                                                                        ddllee  pprraavviiddeell  ssoouuttěěžžee  CCEETT  
  
11..  kkoolloo  ––  ssoobboottaa  ppaarrkkuurr  sstt..  SSTT****  114400ccmm,,  hhooddnnoocceenníí  ddllee  ččll..  229988..22..44  
      SSttaarrttoovvnnéé  pprroo  oobběě  kkoollaa  ::  11..000000,,----  
      CCeennyy::  4400..000000..--  ((1133..000000..,,  1100..000000,,  66..000000,,  44..000000,,  22..000000,,  55xx  11..000000))    
      PPooččeett  kkoonníí  nnaa  jjeezzddccee  22,,  ddoo  ddrruuhhééhhoo  kkoollaa  ppoossttuuppuujjee  5500  nneejjlleeppššíícchh  kkoonníí  
                                                                        aa  ttaakkéé  vvššiicchhnnii  jjeezzddccii  ddoo  2255  lleett,,  kktteeřříí  ssee  ddoo  ddrruuhhééhhoo  kkoollaa  nneekkvvaalliiffiikkoovvaallii  
  
22..  kkoolloo  ––  nneedděěllee  ppaarrkkuurr  sstt..  SSTT****  114400ccmm,,  jjeeddnnookkoolloovváá  ssoouuttěěžž  ss  ffiinnáállee  nnaa  114455ccmm,,    PPJJSS  ččll..  227766..22NN  
      CCeennyy::  5500..000000,,--  ((1155..000000,,  1122..000000,,  88..000000,,  66..000000,,  44..000000,,  55xx  11000000))  
PPooččeett  ddvvoojjiicc  ppoossttuuppuujjííccíícchh  ddoo  ffiinnáállee  jjee  1100  jjeezzddccůů  nnaadd  2255  lleett  aa  1100  jjeezzddccůů  UU2255..  FFiinnáállee  aa  vvyyhhooddnnoocceenníí  
vv  ssoouuttěěžžii  GGPP  JJaannaa  KKuuttěějjee  pprroo  ttěěcchhttoo  2200  jjeezzddccůů  bbuuddee  ssppoolleeččnnéé  aa  vvyyhhooddnnoocceenníí  pprroo  UU2255  ssaammoossttaattnnéé..    
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VVššeecchh  2200  jjeezzddccůů  ppoossttuuppuujjííccíícchh  ddoo  ffiinnáállee  bbuuddee  vvyyhhooddnnoocceennoo  vv  ssoouuttěěžžii  GGPP  JJaannaa  KKuuttěějjee..  SSoouuttěěžžííccíí  vv  rráámmccii  
kkaatteeggoorriiee  UU2255  bbuuddoouu  vvyyhhooddnnoocceennii  zzáárroovveeňň  ii  vv  kkaatteeggoorriiii  UU2255  ddllee  pprraavviiddeell  CCEETT..  DDvvoojjiiccee  ppoossttuuppuujjíí  ddoo  
ffiinnáállee  ddllee  ttrr..  bboodd..  aa  ččaassuu  vv  zzáákkllaaddnníímm  kkoollee..  HHllaavvnníí  rroozzhhooddččíí  mmůůžžee  uupprraavviitt  ssttaarrttoovvnníí  ppoořřaaddíí  vvee  ffiinnáállee  ttaakk,,  
aabbyy  jjeezzddccii  ssttaarrttuujjííccíí  nnaa  ddvvoouu  kkoonníícchh  mměěllii  ddoossttaatteekk  ččaassuu  nnaa  ppřříípprraavvuu  ddrruuhhééhhoo  kkoonněě..  VV  ddrruuhhéémm  kkoollee  mmůůžžee  
kkůůňň  ssttaarrttoovvaatt  ppoouuzzee  vv  jjeeddnnéé  kkaatteeggoorriiii..  
4. Technická ustanovení 

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

Veterinárními pravidly, STP 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 
příslušný rok. 

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 a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
4.2.4. Vyšetření krví na anemii koní nesmí být starší než 6 měsíců. 

 
 

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. Ustájení 

Objednávky – info@escolomouc.cz 
Možnost ustájení v pevných boxech v kategoriích: 
A – 800 Kč/ den včetně napaječky, steliva a sena (cena za každý započatý závodní den) 
B – 700 Kč/ den včetně napaječky, steliva a sena (cena za každý započatý závodní den) 
C – 600 Kč/ den bez napaječky, včetně steliva a sena (cena za každý započatý závod. den) 
 
Možnost stání na pilinách – 280 Kč/ balík (požadavek uveďte do přihlášky). V případě 
neuvedení požadované kategorie ustájení, určuje box pořadatel. V případě nevykrytí 
objednaných boxů platí vysílací složka boxy v plné výši dle objednávky.  
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5.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování objednávejte info@penzionvjizdarne.cz 
    Tel: +420 588 881 007, + 420 601 373 834 
 
Připojení kamionu na el. energii 200 Kč / den. 

 
5.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel – na zpevněném parkovišti vedle opracoviště, možnost připojení na el. 
energii 

 
6. Partneři závodů 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Schvalovací doložka 
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Rozpis zpracoval: Robert Smékal   Rozpis byl schválen 15.9.2017 (97/2017) 
 

 


