
                             TJ START Domažlice  MD 027 
                                                          zve na 

                          Hobby závody 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
1) Základní údaje 
 
 1.1. Pořadatel   TJ Start Domažlice  

 1.2. Datum konání  14.10.2017 
 1.3. Místo konání         Domažlice, Waldhegerova 529  

 1.4. Skokové kolbiště   110 x 60 m, povrch písčitý 

 1.5. Opracoviště  80 x 80 m, povrch travnatý 

 1.6. Funkcionáři závodů 

             -Hlavní rozhodčí Antonín Pittner   

             -Rozhodčí                       Josef Turner                                    

             -Stavitel parkuru             Antonín Pittner 

             -Dozor na opracovišti       Romana Konrádyová 

 

2)Technické údaje 

 
2.1.   Předpisy obecně dle zásad pravidel jezdeckého sportu (přiměřeně okolnostem) 

2.2.   Soutěže :     

        Soutěž č.1: Skoková soutěž pro pony (bez handicapu) 6 skoků do 50cm,      

                           Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2 1 rozeskakování 

         Soutěž č.2: Skoková soutěž do  70 cm, bez omezení 

                           Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2 1 rozeskakování 

  Soutěž č.3: Skoková soutěž do  80 cm, bez omezení  

                           Rozhodování dle tab A čl 238.2.2 1 rozeskakování 

  Soutěž č.4: Skoková soutěž do 90cm, bez omezení 

                           Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2 1 rozeskakování  

         Soutěž č.5 :Skoková soutěž do 100cm, bez omezení  

                           Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2 1 rozeskakování  

 

 

2.3.  Předběžný časový program: 

  Sobota 14.10.2017 08.30-09.30 prezentace na věži rozhodčích 

    10.00  soutěže č. 1, 2, 3, 4, 5 

  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu. 

 

3) Všeobecné údaje 
3.0  Přihlášky přes systém v CJF JIS  

3.1.    Uzávěrka přihlášek přes JIS:      13.10.2017  

 

3.2.  Jmenovité přihlášky lze podat ještě na místě při prezentaci, minimálně půl hodinu před 

startem každé soutěže,nebo telefonicky na číslo 776751144.    
    

3.3.    Peněžitá plnění : startovné jednotné   150,- Kč za start 

 

 

 



 

4) Poskytované služby 
 

4.1. Zdravotní služba - Nemocnice Domažlice 

4.2. Veterinární služba    - MVDr. Josef Vítek 

4.3. Občerstvení  - v klubovně oddílu, stánek v areálu 

 

 

 
       

 

5) Veterinární předpisy 
 

 Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před  

 vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny. 

 

6) Ostatní ustanovení 
 

6.1. Účast na závodech je na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za 

nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození. 

  6.2. Dekorování a floty vždy po skončení příslušné soutěže 

  6.3. Ceny : věcné pro první tři dvojce 

 

7) Schválení rozpisu :  7.9.2017 

Ing. Eva Mentlíková 

 

 

 

 
 

 

 


