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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SKOKY 2016 
 kategorie 

DĚTI, JUNIOŘI A DRUŽSTVA 
 

 

  

 

1. Základní ustanovení: 
 

1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů: CSN-A 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 708H1 
1.1.3. Název závodů: Mistrovství České republiky 2016 – děti, junioři a družstva 
1.1.4. Pořadatel: Equine Sport Center Olomouc (MH0340) – z pověření ČJF  
1.1.5. Spolupoř. subjekt: - 
1.1.6. Datum závodů: 7. – 10.  července 2016 
1.1.7. Místo konání: Olomouc, Lazecká 576/81  
1.1.8. Omezující kritéria: Dle STP ČJF pro rok 2016 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 

Ředitel závodů: Ing. Pavlína Bůžková, tel.737149214 
Sekretář závodů: Klára Bortlová, tel.  778 724 422 
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Bůžková  
Hlavní rozhodčí: Richard Bauer, lic. H0128 
Sbor rozhodčích: Jaroslav Jindra, lic. H0012 

Darja Hrůzková, lic. H0046 
Zdeněk Daněk, lic H1918 

Komisař na opracovišti: Jarmila Neplechová, lic. H2877 
 Jarmila Měrková, lic. H0066 
Stavitel parkurů: BEHRENS Marco (GER10093337) 
Technický delegát: Robert Smékal lic. G0074 
  
Technické zabezpečení: Jaroslav Turek, tel. 775 867 192 
Hlasatel: David Hrnčíř 
Zpracovatel výsledků: Jiří Bůžek, tel. 603 792 958 
Lékařská služba: Český červený kříž, oblastní spolek Olomouc, MUDr. Petra Přidalová 
Veterinární služba: MVDr. Iva Vodičková 
Podkovář: Tomáš Konečný 

 
 

1.3. Technické parametry 
 

1.3.1. Kolbiště:  LGS Reitplatzbau GmbH – písčité, 80 x 50 cm 
1.3.2. Opracoviště:  LGS Reitplatzbau GmbH – písčité, 60 x 40 cm 

   
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
 

2.1. Uzávěrka 

Uzávěrka přihlášek je do pondělí 27. června 2016 do 12:00 hod. 
Uzávěrka rezervace boxů je do 26. června 2016 – více informací v čl 5.3. tohoto rozpisu. 
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2.2. Přihlášky 
Jmenovité a řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísla licencí jezdců i koní, a informace o splnění 
kvalifikace zasílejte sekretáři oblasti dle pokynů určených jednotlivými oblastmi, ti pak následně do 
termínu uzávěrky dle nominace OV nahlásí dvojice startující za danou oblast. Součástí přihlášky musí 
být i potvrzení kvalifikace sekretářem oblasti. U závodů, které v době uzávěrky nemají výsledky zadány 
do centrální databáze ČJF, je nutné potvrzení výsledku hlavním rozhodčím závodů. 
Neúplné přihlášky nebudou přijaty. 
Konečné přihlášky do soutěží budou upřesněny v rámci určené prezentace.  
Povinnou součástí přihlášky sekretáře oblasti je i jméno a kontakt vedoucího ekipy, který musí být 
přítomen na závodech po celou dobu jejich trvání počínaje čtvrteční prezentací. 
Odeslání přihlášky je současně i závaznou objednávkou boxů, které je třeba současně objednat i 
individuálně každým soutěžícím – viz bod 5.3.  
 

Přihlášky e-mailem na pavlinab@mybox.cz, objemné přílohy případně poštou na Equine Sport Center 
Olomouc, Klára Bortlová, Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc -  nebo předají vedoucí ekip. 
 

Vedoucího ekipy určí konkrétní oblast, ten pak bude po celou dobu konání závodů 
zodpovědný za komunikaci s pořadatatelem a sborem rozhodčích. 
 

Podmínky účasti: 
Platné licence jezdců a koní a kvalifikace dle kvalifikačních podmínek včetně nominace oblasti, počet 
koní na jednoho jezdce maximálně 4.  
Na MČR může startovat pouze jezdec, člen ČJF, který je občanem ČR, registrovaný v dané oblasti a 
držitel platné licence ČJF. 
Pro mistrovské soutěže jednotlivců může každý soutěžící starovat maximálně na třech koních, a to 
v zahajovacím skákání, event. v prvním kole. V druhém kole mistrovských soutěží pak na dvou koních, 
a ve třetí pouze na jednom koni. V soutěži družstev startuje jezdec s jedním koněm, družstva juniorů 
mohou být smíšená z kategorií junioři-mladší a junioři-starší. Za každou oblast maximálně dvě 
družstva junioři a dvě družstva děti. Počet jezdců v družstvu je minimálně 3, maximálně 4. 
Koně do soutěže družstev musí účastník určit nejpozději 1 hodinu po ukončení prvního kola 
jednotlivců, složení družstev a pořadí startujících v rámci družstva určí vedoucí oblastní ekipy. 
Závodů a současně tím i všech rozpisem uvedených soutěží se mohou zúčastnit pouze dvojice 
kvalifikované na MČR a nominované příslušnou oblastí, v průběhu závodů nelze měnit složení 
jednotlivých dvojic. Dvojice vyloučená  v některém z kvalifikačních kol mistrovských soutěží se smí 
nadále účastnit pouze samostatně hodnocených soutěží. 
Pro mistrovské soutěže není podmínkou účasti platba startovného, jezdci, kteří nemají zájem o 
současné hodnocení v samostatných soutěžích, musí tuto skutečnost oznámit při prezentaci. 
 

2.3. Prezentace 
Vstupní prezentace proběhne v kanceláři závodů ve čtvrtek 7. července v čase od 10:00 – 14:00, a od 
16:00 – 19:00. Při prezentaci obdrží každý soutěžící dárkový balíček. Průkazy koní se odevzdávají 
v rámci přejímky veterinářem při příjezdu. 

 

mailto:pavlinab@mybox.cz
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Prezentaci do jednotlivých soutěží, a jméno koně do vyšších kol mistrovských soutěží nahlásí vedoucí 
ekipy vždy předchozí den v kanceláří závodů, a to: 
  čtvrtek   do 18:00 
  pátek – sobota nejpozději 30 minut po ukončení poslední soutěže dne 

 
2.4. Technická porada  

Technická porada se koná v pátek 8. července ve VIP prostorách 1 hod po skončení poslední soutěže 
dne.  

 
2.5. Start  zahajovacího tréninku / soutěží    

čtvrtek,  7. července  12:00 – zahajovací trénink 
pátek,    8. července    8:00 – soutěže č. 1, 2, 3, 4  
sobota,  9. července    8:00 – soutěže č. 5, 6, 7, 8, 9 
neděle, 10. července      8:00 – soutěže č. 10, 11, 12, 13, 14 
 
Opracovistě ve dnech 7. – 10. července otevřeno od 7:00 do 20:00 hod. 

 
2.6. Sekretariát závodů 

Sekretariát závodu pracuje ve dnech závodu od 7:30 do 18:30.  
 
 

PŘEHLED SOUTĚŽÍ A PROGRAMU MČR 
    ČTVRTEK   PÁTEK   SOBOTA   NEDĚLE 

prezentace 

1
. 

ZL – 1. Kolo děti + otevřená  
5
. 

L* - 2. Kolo děti + otevřená  
10
. 

L*/L** handicap, děti 115 / 
junioři 120 

  
2
. 

L** - 1. Kolo mladší junioři + 
otevřená  

6
. 

S* - 2. Kolo mladší junioři + 
otevřená  

11
. 

L** - 2. Kolo družstva junioři, 
dekorování MČR  

zahajovací 
soutěže 

 
Losování družstva děti 

7
. 

S** - 2. Kolo starší junioři + 
otevřená  

12
. 

L** - 3. Kolo děti, dekorování 
MČR 

  

3
. 

S* - 1. Kolo starší junioři + 
otevřená  

8
. 

ZL – 2. Kolo družstva děti, 
dekorování MČR  

13
. 

S** - 3. Kolo mladší junioři, 
dekorování MČR 

  

4
. 

ZL – 1 kolo družstva děti + 
otevřená  

9
. 

L** - 1. Kolo družstva junioři 
+ otevřená   

14
. 

S** - 3. Kolo starší junioři, 
dekorování MČR  

    

Slavnostní nástup + losování 
družstva junioři 

  
      

 
 
3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

 
Čtvrtek, 7. července  – TRÉNINK 
Trénink dle startovních listin na základě prezentace vedoucím ekipy, dle VP čl. N9 odstavec 5 čas 90 vteřin  
 

12.00 – 14.00 trénink děti – do 110 cm  
14.30 – 16.30 trénink junioři mladší a družstva junioři – do 120 cm  
17.00 – 18.00 trénink junioři starší – do 125 cm  
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Mimo tyto časy nebude jiný trénink povolen. Při přihlášce je nutné uvedení účasti na tréninku pro zařazení do 
startovních listin tréninku.  

                                                                            
 

PPáátteekk,,  88..  ččeerrvveennccee    

  

ssoouuttěěžž  čč..  11  ::  ppaarrkkuurr  sstt..  ZZLL  ––  11..  kkoolloo  DDĚĚTTII  ++  ootteevvřřeennáá          

      RRoozzhhooddoovváánníí  ddllee  PPJJSS  ččll..  229999..33  

                                                                                                                                            

SSoouuttěěžž  jjee  ppřřííssttuuppnnáá  ii  pprroo  oossttaattnníí  ddvvoojjiiccee  kkvvaalliiffiikkoovvaannéé  ddoo  zzáávvoodduu  MMČČRR  ss  kkvvaalliiffiikkaaccíí  pprroo  ddaannoouu  oobbttíížžnnoosstt..  JJee  

hhooddnnoocceennáá  jjaakkoo  ssaammoossttaattnnáá  ssoouuttěěžž  ddllee  PPJJSS  ččll..223388..22..11..  SSoouuttěěžžííccíí  mmiimmoo  mmiissttrroovvsskkéé  kkaatteeggoorriiee  ssttaarrttuujjíí  nnaa  kkoonnccii  

ssoouuttěěžžnnííhhoo  ppoollee  aa  mmuussíí  uuhhrraaddiitt  ssttaarrttoovvnnéé..  

        

      ssttaarrttoovvnnéé::  440000,,--    

                                                                          cceennyy::  vvěěccnnéé  cceennyy  ((vv  hhooddnnoottěě  KKčč  66..000000,,--  //  22..000000,,  11..550000,,  11..000000,,  550000,,  550000,,  550000))  

                                ppoouukkáázzkkyy  ((vv  hhooddnnoottěě  KKčč  33..000000,,--,,  11..550000,,  11..000000,,  550000))  

  

ssoouuttěěžž  čč..  22::  ppaarrkkuurr  sstt..  LL****  --  11..  kkoolloo  JJUUNNIIOOŘŘII  ––  MMLLAADDŠŠÍÍ  ++  ootteevvřřeennáá      

      RRoozzhhooddoovváánníí  ddllee  PPJJSS  ččll..  229999..33  

  

SSoouuttěěžž  jjee  ppřřííssttuuppnnáá  ii  pprroo  oossttaattnníí  ddvvoojjiiccee  kkvvaalliiffiikkoovvaannéé    ddoo  zzáávvoodduu  MMČČRR  ss  kkvvaalliiffiikkaaccíí  pprroo  ddaannoouu  oobbttíížžnnoosstt..  JJee  

hhooddnnoocceennáá  jjaakkoo  ssaammoossttaattnnáá  ssoouuttěěžž  ddllee  PPJJSS  ččll..223388..22..11..  SSoouuttěěžžííccíí  mmiimmoo  mmiissttrroovvsskkéé  kkaatteeggoorriiee  ssttaarrttuujjíí  nnaa  kkoonnccii  

ssoouuttěěžžnnííhhoo  ppoollee  aa  mmuussíí  uuhhrraaddiitt  ssttaarrttoovvnnéé..  

  

      ssttaarrttoovvnnéé::    445500,,--    

                                                                          cceennyy::      vvěěccnnéé  cceennyy  ((vv  hhooddnnoottěě  KKčč  66000000,,--  //  22..000000,,  11..550000,,  11..000000,,  550000,,  550000,,  550000))  

        KKčč  33..000000,,----  ((11..550000,,  11..000000,,  550000))  

  

LLOOSSOOVVÁÁNNÍÍ  DDRRUUŽŽSSTTVVAA  --  DDĚĚTTII  

  

  

ssoouuttěěžž  čč..  33::  ppaarrkkuurr  sstt..  SS**  --  11..  kkoolloo  JJUUNNIIOOŘŘII  ––  SSTTAARRŠŠÍÍ  ++  ootteevvřřeennáá          

      RRoozzhhooddoovváánníí  ddllee  PPJJSS  ččll..  229999..33  

  

SSoouuttěěžž  jjee  ppřřííssttuuppnnáá  ii  pprroo  oossttaattnníí  ddvvoojjiiccee  kkvvaalliiffiikkoovvaannéé  ddoo  zzáávvoodduu  MMČČRR  ss  kkvvaalliiffiikkaaccíí  pprroo  ddaannoouu  oobbttíížžnnoosstt..  JJee  

hhooddnnoocceennáá  jjaakkoo  ssaammoossttaattnnáá  ssoouuttěěžž  ddllee  PPJJSS  ččll..223388..22..11..  SSoouuttěěžžííccíí  mmiimmoo  mmiissttrroovvsskkéé  kkaatteeggoorriiee  ssttaarrttuujjíí  nnaa  kkoonnccii  

ssoouuttěěžžnnííhhoo  ppoollee  aa  mmuussíí  uuhhrraaddiitt  ssttaarrttoovvnnéé..  

  

      ssttaarrttoovvnnéé::    445500,,--    

                                                                          cceennyy::      vvěěccnnéé  cceennyy  ((vv  hhooddnnoottěě  KKčč  66000000,,--  //  22..000000,,  11..550000,,  11..000000,,  550000,,  550000,,  550000))  

        KKčč  33..000000,,----  ((11..550000,,  11..000000,,  550000))  
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ssoouuttěěžž  čč..  44::  ppaarrkkuurr  sstt..  ZZLL  --  11..  kkoolloo  DDRRUUŽŽSSTTVVAA  ––  DDĚĚTTII  ++  ootteevvřřeennáá          

      RRoozzhhooddoovváánníí  ddllee  PPJJSS  ččll..  229999..22  

  

SSoouuttěěžž  jjee  ppřřííssttuuppnnáá  ii  pprroo  oossttaattnníí  ddvvoojjiiccee  kkvvaalliiffiikkoovvaannéé  ddoo  zzáávvoodduu  MMČČRR  ss  kkvvaalliiffiikkaaccíí  pprroo  ddaannoouu  oobbttíížžnnoosstt..  JJee  

hhooddnnoocceennáá  jjaakkoo  ssaammoossttaattnnáá  ssoouuttěěžž  ddllee  PPJJSS  ččll..223388..22..11..  SSoouuttěěžžííccíí  mmiimmoo  mmiissttrroovvsskkéé  kkaatteeggoorriiee  ssttaarrttuujjíí  nnaa  kkoonnccii  

ssoouuttěěžžnnííhhoo  ppoollee  aa  mmuussíí  uuhhrraaddiitt  ssttaarrttoovvnnéé..  

  

      ssttaarrttoovvnnéé::  440000,,--    

                                                                          cceennyy::      vvěěccnnéé  cceennyy  ((vv  hhooddnnoottěě  KKčč  66..000000,,--  //  22..000000,,  11..550000,,  11..000000,,  550000,,  550000,,  550000))  

        KKčč  33..000000,,----  ((11..550000,,  11..000000,,  550000))  

  
  

  LLOOSSOOVVÁÁNNÍÍ  DDRRUUŽŽSSTTVVAA  ––  JJUUNNIIOOŘŘII  //  SSLLAAVVNNOOSSTTNNÍÍ  NNÁÁSSTTUUPP  

  

  

SSoobboottaa  ,,  99..  kkvvěěttnnaa  

  

ssoouuttěěžž  čč..  55  ::  ppaarrkkuurr  sstt..  LL**  ––  22..  kkoolloo  DDĚĚTTII  ++  ootteevvřřeennáá      

      RRoozzhhooddoovváánníí  ddllee  PPJJSS  ččll..  229999..33  

  

SSoouuttěěžž  jjee  ppřřííssttuuppnnáá  ii  pprroo  oossttaattnníí  ddvvoojjiiccee  kkvvaalliiffiikkoovvaannéé  ddoo  zzáávvoodduu  MMČČRR  ss  kkvvaalliiffiikkaaccíí  pprroo  ddaannoouu  oobbttíížžnnoosstt..  JJee  

hhooddnnoocceennáá  jjaakkoo  ssaammoossttaattnnáá  ssoouuttěěžž  ddllee  PPJJSS  ččll..223388..22..11..  SSoouuttěěžžííccíí  mmiimmoo  mmiissttrroovvsskkéé  kkaatteeggoorriiee  ssttaarrttuujjíí  nnaa  kkoonnccii  

ssoouuttěěžžnnííhhoo  ppoollee  aa  mmuussíí  uuhhrraaddiitt  ssttaarrttoovvnnéé..  

  

      ssttaarrttoovvnnéé::  440000,,--    

                                                                          cceennyy::      vvěěccnnéé  cceennyy  ((vv  hhooddnnoottěě  KKčč  66..000000,,--  //  22..000000,,  11..550000,,  11..000000,,  550000,,  550000,,  550000))  

        KKčč  33..000000,,----  ((11..550000,,  11..000000,,  550000))  

  

  

ssoouuttěěžž  čč..  66::  ppaarrkkuurr  sstt..  SS**  --  22..  kkoolloo  JJUUNNIIOOŘŘII  ––  MMLLAADDŠŠÍÍ  ++  ootteevvřřeennáá  

      RRoozzhhooddoovváánníí  ddllee  PPJJSS  ččll..  229999..33  

  

SSoouuttěěžž  jjee  ppřřííssttuuppnnáá  ii  pprroo  oossttaattnníí  ddvvoojjiiccee  kkvvaalliiffiikkoovvaannéé  ddoo  zzáávvoodduu  MMČČRR  ss  kkvvaalliiffiikkaaccíí  pprroo  ddaannoouu  oobbttíížžnnoosstt..  JJee  

hhooddnnoocceennáá  jjaakkoo  ssaammoossttaattnnáá  ssoouuttěěžž  ddllee  PPJJSS  ččll..223388..22..11..  SSoouuttěěžžííccíí  mmiimmoo  mmiissttrroovvsskkéé  kkaatteeggoorriiee  ssttaarrttuujjíí  nnaa  kkoonnccii  

ssoouuttěěžžnnííhhoo  ppoollee  aa  mmuussíí  uuhhrraaddiitt  ssttaarrttoovvnnéé..  

  

      ssttaarrttoovvnnéé::    445500,,--    

                                                                          cceennyy::      vvěěccnnéé  cceennyy  ((vv  hhooddnnoottěě  KKčč  66..000000,,--  //  22..000000,,  11..550000,,  11..000000,,  550000,,  550000,,  550000))  

        KKčč  33..000000,,----  ((11..550000,,  11..000000,,  550000))  
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ssoouuttěěžž  čč..  77::  ppaarrkkuurr  sstt..  SS****  --  22..  kkoolloo  JJUUNNIIOOŘŘII  ––  SSTTAARRŠŠÍÍ  ++  ootteevvřřeennáá  

      RRoozzhhooddoovváánníí  ddllee  PPJJSS  ččll..  229999..33  
  

SSoouuttěěžž  jjee  ppřřííssttuuppnnáá  ii  pprroo  oossttaattnníí  ddvvoojjiiccee  kkvvaalliiffiikkoovvaannéé    ddoo  zzáávvoodduu  MMČČRR  ss  kkvvaalliiffiikkaaccíí  pprroo  ddaannoouu  oobbttíížžnnoosstt..  JJee  

hhooddnnoocceennáá  jjaakkoo  ssaammoossttaattnnáá  ssoouuttěěžž  ddllee  PPJJSS  ččll..223388..22..11..  SSoouuttěěžžííccíí  mmiimmoo  mmiissttrroovvsskkéé  kkaatteeggoorriiee  ssttaarrttuujjíí  nnaa  kkoonnccii  

ssoouuttěěžžnnííhhoo  ppoollee  aa  mmuussíí  uuhhrraaddiitt  ssttaarrttoovvnnéé..  
  

      ssttaarrttoovvnnéé::    550000,,--    

                                                                          cceennyy::      vvěěccnnéé  cceennyy  ((vv  hhooddnnoottěě  KKčč  66..000000,,--  //  22..000000,,  11..550000,,  11..000000,,  550000,,  550000,,  550000))  

        KKčč  33..000000,,----  ((11..550000,,  11..000000,,  550000))  

  
  

ssoouuttěěžž  čč..  88::  DDRRUUŽŽSSTTVVAA  ––  DDĚĚTTII  ––  FFIINNÁÁLLEE  MMČČRR  22001166      ppaarrkkuurr  sstt..  ZZLL    
      ((pprroo  1100  nneejjlleeppššíícchh  ddrruužžsstteevv,,  ppookkuudd    zz  nnuuttnnýýcchh  oorrggaanniizzaaččnníícchh    ddůůvvooddůů  hhllaavvnníí  rroozzhhooddččíí  

                                                                          nneerroozzhhooddnnee    jjiinnaakk))  
  

                                                                          SSoouuttěěžž    jjee  ddrruuhhýýmm    kkoolleemm  mmiissttrroovvsskkéé  ssoouuttěěžžee  kkaatteeggoorriiee  ddrruužžssttvvaa--  dděěttii  

                                                                          HHooddnnoocceenníí  ddllee  PPJJSS  ččll..  229999((22))  ttaabbuullkkyy  AA  nnee  nnaa  ččaass,,  ss  rroozzeesskkaakkoovváánníímm  nnaa  mmeeddaaiilloovvýýcchh  

                                                                          mmíísstteecchh..  ÚÚččaassttnnííccii  ssttaarrttuujjíí  ddllee  vvýýsslleeddkkuu  ddrruužžssttvvaa  vv  pprrvvnníímm  kkoollee  oodd  nneejjhhoorrššííhhoo    

                                                                          kk  nneejjlleeppššíímmuu..  
  

  

ssoouuttěěžž  čč..  99::  ppaarrkkuurr  sstt..  LL****  --  11..  kkoolloo  DDRRUUŽŽSSTTVVAA  ––  JJUUNNIIOOŘŘII  ++  ootteevvřřeennáá  

      RRoozzhhooddoovváánníí  ddllee  PPJJSS  ččll..  229999..22  

                                                                            

SSoouuttěěžž  jjee  ppřřííssttuuppnnáá  ii  pprroo  oossttaattnníí  ddvvoojjiiccee  kkvvaalliiffiikkoovvaannéé    ddoo  zzáávvoodduu  MMČČRR  ss  kkvvaalliiffiikkaaccíí  pprroo  ddaannoouu  oobbttíížžnnoosstt..  JJee  

hhooddnnoocceennáá  jjaakkoo  ssaammoossttaattnnáá  ssoouuttěěžž  ddllee  PPJJSS  ččll..223388..22..11..  SSoouuttěěžžííccíí  mmiimmoo  mmiissttrroovvsskkéé  kkaatteeggoorriiee  ssttaarrttuujjíí  nnaa  kkoonnccii  

ssoouuttěěžžnnííhhoo  ppoollee  aa  mmuussíí  uuhhrraaddiitt  ssttaarrttoovvnnéé..  

  

      ssttaarrttoovvnnéé::    445500,,--    

                                                                          cceennyy::      vvěěccnnéé  cceennyy  ((vv  hhooddnnoottěě  KKčč  66..000000,,--  //  22..000000,,  11..550000,,  11..000000,,  550000,,  550000,,  550000))  

        KKčč  33..000000,,----  ((11..550000,,  11..000000,,  550000))  

  
  

NNeedděěllee,,  1100..  kkvvěěttnnaa    

  

ssoouuttěěžž  čč..  1100  ::  sskkookkoovváá  ssoouuttěěžž  ppaarrkkuurr    --  hhaannddiiccaapp  111155  dděěttii  //  112200  jjrr..  mm..  //  112255  jjrr..  ss..  

                                                                          RRoozzhhooddoovváánníí  ddllee  PPJJSS  ččll..  223388..22..11..  aa  229988..22..55..    

                                                                          ssttaarrttoovvnnéé::    550000,,--    

                                                                          cceennyy::      vvěěccnnéé  cceennyy  ((vv  hhooddnnoottěě  KKčč  88..000000,,--  //  33..330000,,  22..000000,,  11..000000,,  770000,,  550000,,  550000))  

        KKčč  33..000000,,--  ((11..550000,,  11..000000,,  550000))  
  

SSoouuttěěžž  jjee  ppřřííssttuuppnnáá  pprroo  kkvvaalliiffiikkoovvaannéé  úúččaassttnnííkk  MMČČRR,,  mmiimmoo  ddvvoojjiiccee  ssttaarrttuujjííccíí  vv  ssoouuttěěžžíícchh  88,,  1111,,  1122,,  1133,,  1144..  PPrroo  

jjeezzddccee  ssttaarrttuujjííccíí  vv  kkaatteeggoorriiíícchh  „„dděěttii““  bbuuddoouu  ppřřeeddáánnyy  vvěěccnnéé  cceennyy  vvee  sstteejjnnéé  hhooddnnoottěě  vvýýhhrryy..  
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ssoouuttěěžž  čč..  1111::  DDRRUUŽŽSSTTVVAA  ––  JJUUNNIIOOŘŘII  ––  FFIINNÁÁLLEE  MMČČRR  22001166  ppaarrkkuurr  sstt..  LL****    

      ((pprroo  1100  nneejjlleeppššíícchh  ddrruužžsstteevv,,  ppookkuudd    zz  nnuuttnnýýcchh  oorrggaanniizzaaččnníícchh    ddůůvvooddůů  hhllaavvnníí  rroozzhhooddččíí  

                                                                          nneerroozzhhooddnnee    jjiinnaakk))  
                                                                            

                                                                  SSoouuttěěžž  jjee  ddrruuhhýýmm  kkoolleemm  mmiissttrroovvsskkéé  ssoouuttěěžžee  kkaatteeggoorriiee  ddrruužžssttvvaa--  jjuunniioořřii  

HHooddnnoocceenníí  ddllee  PPJJSS  ččll..  229999((22)),,  ttaabbuullkkyy  AA  nnee  nnaa  ččaass,,  ss  rroozzeesskkaakkoovváánníímm  nnaa  mmeeddaaiilloovvýýcchh  

mmíísstteecchh..  ÚÚččaassttnnííccii  ssttaarrttuujjíí  ddllee  vvýýsslleeddkkuu  ddrruužžssttvvaa  vv  pprrvvnníímm  kkoollee  oodd  nneejjhhoorrššííhhoo  kk  nneejjlleeppššíímmuu..  

  

ssoouuttěěžž  čč..  1122::  DDĚĚTTII  ––  FFIINNÁÁLLEE  MMČČRR  22001166      ppaarrkkuurr  sstt..  LL****    

      ((pprroo  2255  nneejjlleeppššíícchh  ddvvoojjiicc,,  ppookkuudd  zz  nnuuttnnýýcchh  oorrggaanniizzaaččnníícchh    ddůůvvooddůů  hhllaavvnníí  rroozzhhooddččíí  

                                                                          nneerroozzhhooddnnee    jjiinnaakk))  
  

                                                                  SSoouuttěěžž  jjee  ttřřeettíímm  kkoolleemm  mmiissttrroovvsskkéé  ssoouuttěěžžee  kkaatteeggoorriiee  dděěttíí  

                                                                          HHooddnnoocceenníí  ddllee  PPJJSS  229999..33..  ÚÚččaassttnnííccii  ssttaarrttuujjíí  ddllee  vvýýsslleeddkkůů  ppřřeeddcchhoozzíícchh  kkooll  oodd  nneejjhhoorrššííhhoo    

                                                                          kk  nneejjlleeppššíímmuu..  VV  ppřřííppaadděě  rroovvnnoossttii  ssoouuččttuu  ttrreessttnnýýcchh  bbooddůů  nnaa  mmeeddaaiilloovvýýcchh  mmíísstteecchh  ssee  mmuussíí    

                                                                          kkoonnaatt  jjeeddnnoo  rroozzeesskkaakkoovváánníí..  OOssttaattnníí  ssoouuttěěžžííccíí  ssee  uummííssttíí  ppooddllee  ssoouuččttuu  ttrreessttnnýýcchh  bbooddůů  zzee    

                                                                          vvššeecchh  ttřříí  kkooll,,  vv  ppřřííppaadděě  sstteejjnnééhhoo  ssoouuččttuu  rroozzhhooddnněě  vvýýsslleeddeekk  ttřřeettííhhoo  kkoollaa..    

  
 

ssoouuttěěžž  čč..  1133::  JJUUNNIIOOŘŘII  --  MMLLAADDŠŠÍÍ  ––  FFIINNÁÁLLEE  MMČČRR  22001166    ppaarrkkuurr  sstt..  SS****    

      ((pprroo  2255  nneejjlleeppššíícchh  ddvvoojjiicc,,  ppookkuudd  zz  nnuuttnnýýcchh  oorrggaanniizzaaččnníícchh    ddůůvvooddůů  hhllaavvnníí  rroozzhhooddččíí  

                                                                          nneerroozzhhooddnnee    jjiinnaakk))  
  

                                                                  SSoouuttěěžž  jjee  ttřřeettíímm  kkoolleemm  mmiissttrroovvsskkéé  ssoouuttěěžžee  kkaatteeggoorriiee  mmllaaddššíícchh  jjuunniioorrůů  

                                                                          HHooddnnoocceenníí  ddllee  PPJJSS  229999..33..  ÚÚččaassttnnííccii  ssttaarrttuujjíí  ddllee  vvýýsslleeddkkůů  ppřřeeddcchhoozzíícchh  kkooll  oodd  nneejjhhoorrššííhhoo    

                                                                          kk  nneejjlleeppššíímmuu..  VV  ppřřííppaadděě  rroovvnnoossttii  ssoouuččttuu  ttrreessttnnýýcchh  bbooddůů  nnaa  mmeeddaaiilloovvýýcchh  mmíísstteecchh  ssee  mmuussíí    

                                                                          kkoonnaatt  jjeeddnnoo  rroozzeesskkaakkoovváánníí..  OOssttaattnníí  ssoouuttěěžžííccíí  ssee  uummííssttíí  ppooddllee  ssoouuččttuu  ttrreessttnnýýcchh  bbooddůů  zzee    

                                                                          vvššeecchh  ttřříí  kkooll,,  vv  ppřřííppaadděě  sstteejjnnééhhoo  ssoouuččttuu  rroozzhhooddnněě  vvýýsslleeddeekk  ttřřeettííhhoo  kkoollaa..    

  

  

ssoouuttěěžž  čč..  1144::  JJUUNNIIOOŘŘII  --  SSTTAARRŠŠÍÍ  ––  FFIINNÁÁLLEE  MMČČRR  22001166      ppaarrkkuurr  sstt..  SS****    

      ((pprroo  2255  nneejjlleeppššíícchh  ddvvoojjiicc,,  ppookkuudd  zz  nnuuttnnýýcchh  oorrggaanniizzaaččnníícchh  ddůůvvooddůů  hhllaavvnníí  rroozzhhooddččíí  

                                                                          nneerroozzhhooddnnee  jjiinnaakk))  
  

                                                                  SSoouuttěěžž  jjee  ttřřeettíímm  kkoolleemm  mmiissttrroovvsskkéé  ssoouuttěěžžee  kkaatteeggoorriiee  ssttaarrššíícchh  jjuunniioorrůů  

                                                                          HHooddnnoocceenníí  ddllee  PPJJSS  229999..33..  ÚÚččaassttnnííccii  ssttaarrttuujjíí  ddllee  vvýýsslleeddkkůů  ppřřeeddcchhoozzíícchh  kkooll  oodd  nneejjhhoorrššííhhoo    

                                                                          kk  nneejjlleeppššíímmuu..  VV  ppřřííppaadděě  rroovvnnoossttii  ssoouuččttuu  ttrreessttnnýýcchh  bbooddůů  nnaa  mmeeddaaiilloovvýýcchh  mmíísstteecchh  ssee  mmuussíí    

                                                                          kkoonnaatt  jjeeddnnoo  rroozzeesskkaakkoovváánníí..  OOssttaattnníí  ssoouuttěěžžííccíí  ssee  uummííssttíí  ppooddllee  ssoouuččttuu  ttrreessttnnýýcchh  bbooddůů  zzee    

                                                                          vvššeecchh  ttřříí  kkooll,,  vv  ppřřííppaadděě  sstteejjnnééhhoo  ssoouuččttuu  rroozzhhooddnněě  vvýýsslleeddeekk  ttřřeettííhhoo  kkoollaa..            
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Ceny a peněžitá plnění – závod MČR celkem:  
 

Floty dle VP čl. 126  
Finanční a věcné ceny, a trofeje v mistrovských a otevřených soutěžích činí celkem Kč 215.000,- (z toho 
finanční 64.000 a věcné 151.000). 
Z toho pro mistrovské soutěže mistrovské trofeje a věcné ceny Kč 93.000,-, mistrovská soutěž dětí 15.000,-- 
(7.000, 5.000, 3.000)/ mladších juniorů 15.000,-- (7.000, 5.000, 3.000) / starších juniorů 15.000,-- (7.000, 
5.000, 3.000) / družstva děti 24.000,-- ( 12.000, 8.000. 4.000) / družstva junioři 24.000,-- ( 12.000, 8.000. 
4.000) 
Z toho finanční ceny – mistrovské soutěže Kč 37.000,-- , mistrovská soutěž dětí, poukázky v hodnotě 3.000,- 
(1.500, 1.000, 500) / mladších juniorů 3.000,-- (1.500, 1.000, 500) / starších juniorů 3.000,-- (1.500, 1.000, 
500) / družstva děti, poukázky v hodnotě 14.000,-- ( 4x 2000, 4 x 1000, 4 x 500) / družstva junioři 14.000,--  
( 4x 2.000, 4 x 1.000, 4 x 500) 
Ceny (finanční, věcné, trofeje) otevřené soutěže v hodnotě 85.000,-Kč (z toho finanční 27.000) . 
 

Nad rámec výher poskytovaných pořadatelem bude umístěným vyplacen finanční příspěvek ČJF v celkové 
výši 80.000 Kč, a to pro každou mistrovskou kategorii ve výši 16.000 (8.000,-, 5.000,- 3.000,-). 
 

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 rok 2016. 

4.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny pracovníka určeného pořadatelem, a to včetně 
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 

4.2.3. Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
4.2.4. Vyšetření krví na anemii koní nesmí být starší než 6 měsíců. Kůň ze zahraničí podléhá podmínce 

povinnosti vystavemí veterinárního osvědčení vzor 2009/156 AII. 
 

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 vysílající složka / přihlašovatel. 
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5.2. lnformace pro maiitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život
jezdců v kolbišti a opracovišti !

5.3. Ustáiení
Objednávky - prostřednictvím objednávkového formuláře na www.escolomouc.cz , připadně na mailu
info@escolomouc.cz
Možnost ustájení v pevných boxech v kategoriích:
A, B -2.800 Kč/závod včetně napaječky, steliva a sena
C - 2.500 Kč/závod bez napaječky, včetně steliva a §ena
Platba v hotovosti na místě při prezentaci.

Možnost stání na pilinách - 280 Kč/ balík {požadavek uved'te 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.

5.4. Ubvtování, ostatní službv, elektrické přípoilry
Ubytování objednávejte info@penzionviizdarne.cz

Tel: +420 588 881 Oa7, + 420 601 373 834

VlP vstupenky Možnost zakoupení vstupenek do VlP zony. Více informací získáte na
re?_ervace.esc@seznaryt.cz. do předmětu e-mailu uveďte: WP MČR 2016

Připojení kamionu na el. energii200 Kč f den, poplatek splatný při prezentaci.

5.5. ostatní službY
tékařská 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
Parkovánívozidel kamiony a přepravíky pro koně na zpevněném parkovišti vedle opracoviště,
možnost připojení na el. energii. Vozidla ostatních návštěvníků na veřejném parkovišti za VlP zónou.

schvalovací doložka;

Rozpis zpracoval:
Veronika Michálková dne 16.5.2016

Rozpis za W ÓF schválil:
Jaroslav Hupka 1.6.2016
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6. Partneři závodů 
 
 
 

 
 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 


