
JK Pravčice zapsaný spolek - subjekt ČJF (ML0058) 
Rozpis jezdeckých hobby závodů ČJF 

Hobby závody Pravčice - VI.ročník skokového derby 
 

• Základní ustanovení 
• Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN - HOBBY 

1.1.2. Číslo závodů ČJF: 171007L1 

1.1.3. Název závodů: Hobby závody Pravčice - VI. ročník skokového derby 

1.1.4. Pořadatel: JK Pravčice zapsaný spolek (ML0058) 

1.1.5. Spolupoř. subjekt: -Obecní úřad Pravčice 

1.1.6. Datum závodů: 7. 10. 2017 

1.1.7. Místo konání: Jezdecký areál Pravčice 

1.1.8. Omezující kritéria: - 
 

• Funkcionáři závodů 
 

Ředitel závodů: Ing. Richard Dvořák 

Sekretář závodů: Michaela Tomaníková, 774119581, michaelato@email.cz 

Kontaktní osoba: Václav Dvořák, 721983140 

Hlavní rozhodčí: Ing. Pavel Hirka (G0030) 
Sbor rozhodčích: Josef Dvořák (G0391) 
Stavitel parkurů: Petr Hirka (G0032) 
Komisař na 
opracovišti: 

Ing. Petr Rydval 

Hlasatel: Mgr. Bronislava Zemanová 

Zpracovatel výsledků: Ing. Pavel Hirka (G0030) 

Lékařská služba: MUDr. Kristýna Rozsypalová, tel.  603479376 

Veterinární dozor: MVDR. Zbyněk Miklík, tel. 739917414 

Podkovář: Zajištěn proti zaplacení 

 

 Technické parametry 
• Kolbiště:  pískové 80 x 80 m 
• Opracoviště:         pískové 50 x 80 m 
• Opracování:  - 

 

 Přihlášky a časový rozvrh        
      

• Uzávěrka   
             Uzávěrka přihlášek je 5.10.2017, ve 20hodin. 
 

• Přihlášky   
             Pěnčíková Hana 737359771, Pencikova.H@seznam.cz 

• Prezentace 
• Prezentace pro soutěže Hobby se koná dne 7. 10. 2017 od 8:30 do 9:00 hodin na věži 

rozhodčích. Pro skokové derby 12.00 do 13.00.  
   

mailto:Pencikova.H@seznam.cz


• Technická porada  
Technická porada se nekoná.       
     

• Start soutěží   
Zahájení soutěží v 11.00 hod. 
       

• Sekretariát závodů 
Sekretariát závodů pracuje dne 7. 10. 2017 od 8:00 do 17:00 hodin na věži 
rozhodčích.  
    

• Další důležité informace 
Nejsou. 
 

• Soutěže, startovné a ceny 
 
 Soutěž č. 1-Hobby ZP handicap s návazným rozeskakováním  

                  Soutěž otevřena pro pony  

               Rozhodovaní dle tab.A,čl.298.2.4 parkur s návazným rozeskakováním,soutěžící,kteří 

ne postoupí do rozeskakovaní se umísti podle trestných bodu a casu v základním parkuru 

               Startovné 200,- 

               Věcné ceny v penězích 1200,-Kč (400,300,200,200,200) floty dle PJS 

 Soutěž č. 2 Skok "ZZ" na limitovaný čas    
                          rozhodování  dle čl. 298.2.1 
                          startují všichni přihlášení 

                                 startovné: 300,- kč 
                          ceny v hodnotě 2 000kč (500,-kč, 450,-kč, 400,-kč, 350,-kč, 300,-kč) 

 
• Soutěž č. 3 Skok "ZM" s jedním rozeskakováním na čas 
                           rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 
                           startují všichni přihlášení bez omezení 

                                  startovné: 300,-kč 
                                  ceny v hodnotě 2 200kč (600,-kč, 550,-kč, 400,-kč, 350,-kč, 300,-k 
 

 Soutěž č. 4 Skok "Z" 
                            rozhodování dle PJS čl. 298.2.1 na limitovaný čas 
          startují všichni přihlášení 
                            startovné: 300,-kč 
                            ceny v hodnotě 2 300kč (650,-kč, 500,-kč, 450,-kč, 400,-kč, 300,- kč) 
 
 
 
 
 
 



 

 Soutěž č. 5  Derby skok "Z" 
                              rozhodování dle PJS čl. 277 
                              délka dráhy 1 000m, 10 skoků, 1 dvojskok rozhodování dle  
                              stupnice A 
                              startují všichni přihlášení 
             startovné: 350,- Kč 
             ceny v hodnotě 3 000kč (1000,-kč, 700,-kč, 500,-kč, 450,-kč,350,-kč) 
 
 
Soutěž č. 6             Deby skok "ZL" 
                      rozhodování dle PJS čl. 277 
                      délka dráhy 1 000m, 10 skoků, 1 dvojskok rozhodování dle  
                      stupnice A 
                      startují všichni přihlášení 
                      startovné: 400,-kč 
                      ceny v hodnotě 5 500kč (2 000,-kč, 1 400,-kč, 1 000,-kč, 700,-kč,  400,-kč) 
 

• Technická ustanovení 
• Předpisy  

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

• Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126. 
• Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128. 
• Ceny jsou k vyzvednutí na věži rozhodčích po skončení dekorování příslušné 

soutěže.   
• Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
• Zápisné není vybíráno. 
• Startovné - bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci. 
• Sázky nejsou povoleny. 

 
 

• Veterinární předpisy 
• Závody se řídí PJS, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly ČJF  (u MČR i 

STP ČJF) a ustanovením tohoto rozpisu. 
• Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka - 

pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 
• Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu 

závodů pro případnou kontrolu SVS. 
• Veterinární přejímka koní od 8:30 do 9:30 hodin a od 11:30 do 12:30 hodin. 
• Vyšetření krví na infekční anémii koní nesmí být starší, než 6 měsíců. 

 
• Podmínky účasti, kvalifikace 

 
Bez omezení dle jednotlivých soutěží. 

 
• Obecné informace 



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

• 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 ! 

 
• Ustájení 

Ustájení pořadatel nezajišťuje 
 

• Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje, elektrická přípojka je zajištěna na věž rozhodčích 

 
• Ostatní služby 

Lékařská služba - uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu 
Veterinární služba - uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu, zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba - uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu, zajištěna proti úhradě 
Občerstvení - zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel - v označených prostorách u kolbiště 

 
• Partneři závodů 

 
 

• Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval: 11.4. 2017 Dvořák Václav - JK Pravčice zapsaný spolek  
  
 
  
 
Rozpis za OV ČJF schválil: 5.5.2017  MUDr.Pavel Lexa 

 


