
                              Stáj A+L Planá z.s. (MC227) 

 Rozpis jezdeckých Hobby závodů ČJF 
17.9.2016  

 
Přihláška na závody:Ajacaproch@seznam.cz 

 

1.     Základní ustanovení 
        1.1. Základní informace 
1.1.1. Kategorie závodů : CNS Hobby 
1.1.2. Číslo závodů ČJF : 
1.1.3. Název závodů : Hobby závody 
1.1.4. Pořadatel : Stáj A+L Planá z.s. 
1.1.5. Datum závodů : 17.9.2016 
1.1.6. Místo konání závodů: Planá u Českých Budějovic 
 
        1.2. Funkcionáři závodů 
1.2.1.   Ředitel závodů : Čapčuchová Procházková Alena (728 114 581) 
1.2.2.   Sekretář závodů : Ing.Glaserová Lenka (605 389 589) 
1.2.3.   Kontaktní osoba : Čapčuchová Procházková Alena (728 114 581) 
1.2.4.   Hlavní rozhodčí : Čejková Petra C0853 (606 044 677) 
1.2.5.   Sbor rozhodčích : Beránková Iveta C0328 (606 463 867) 
1.2.6.   Stavitel tratí/parkurů : Ptáček Jiří C0012 (737 274 803) 
1.2.7.   Komisař na opracovišti: Sloup Petr D0253 (602 157 505) 
1.2.8.   Hlasatel : Sýkorová Lenka (732 961 980) 
1.2.9.   Zpracovatel výsledků : Čapčuchová Procházková Alena (728 114 581) 
1.2.10. Lékařská služba: Růtová Ivana (728 855 815) Králová Dita (723 221 606) 
1.2.11. Veterinární dozor : Říhová Jana (725 475 513) 

 
1.3.  Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště: povrch pískový 28  x 50m 
1.3.2. Opracoviště: povrch travnatý 40 x 70m 
1.3.3. Opracování: před drezurními soutěžemi okolo obdélníku 
                              před parkurovými soutěžemi po skupinách v kolbišti 

 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1.Uzávěrka 
       



Uzávěrka pro zasílání přihlášek vždy: 4 dny před závody ( 13.9.2016 ).Předběžný časový program 
bude nejdéle upřesněn 15.9.2016 a startovní listiny budou k nahlédnutí na ww.staj-al.estranky.cz,proto 
prosíme o včasné zaslání přihlášek. 
 
 
2.2.Přihlášky 
Na Hobby závody se smějí hlásit pouze jezdci registrovaní v ČJF (tj. se zaplaceným poplatkem 100 

Kč pro rok 2016 ) 
        Nelicentovaní jezdci prokazují svoji registraci průkazem Hobby jezdce. 
 
        2.2.1.název subjektu 
        2.2.2.jméno jezdce 
        2.2.3.jméno koně 
        2.2.4.kontakt ( tel.,e-mail,pro případ zrušení závodů,atd.) 
        2.2.5.přihlášky zasílejte na e-mail:Ajacaproch@seznam.cz nebo tel.:728 114 581 
        !!! Neúplné přihlášky nebudou akceptovány !!! 

 
2.3. Prezentace 

       V místě konání akce do 7.30 hodin pro drezurní soutěže č.1,2 a do 12.30 hodin pro parkurové  
soutěže č.3,4,5,6 

         ( upřesnění prezentace dle počtu došlých přihlášek do předchozích soutěží ) Kontrola průkazů 
jezdců a koní. 

2.4. Technická porada  
Technická porada se nekoná,veškeré informace budou dostupné při prezentaci 

 
2.5. Start soutěží (zkoušek)   

             Začátek drezurní soutěže č.1 v 8.00 hodin,další soutěže návazně po soutěži č.1 
 

2.6. Sekretariát závodů 
Pracovní doba sekretariátu od 7.00 hodin do konce závodů. 
 

2.7. Další důležité informace 
 
        2.7.1.SPRÁVNÍ POPLATKY 
         Správní poplatky slouží k tomu, aby závody probíhaly plynule bez zbytečného neustálého 
přepisování,dohadování a dalšího zdržování během   konání závodů s ohledem na další startující, kteří  
pak zbytečně čekají na svůj start, rozhodčí a ostatní personál,který neustále něco škrtá a opravuje a 
bohužel  pak  může dojít ke zbytečným chybám ve výsledcích apd... 
 
Změna jezdce nebo koně v soutěži po 
uzávěrce  

50 kč /+  startovné 

Dodatečná přihláška soutěžícího do soutěže 
po uzávěrce  

50 kč/ +  startovné 

Vyžádaná změna pořadí startu 50 kč/ +  startovné 

 
 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
   Nejsou více kolové soutěže. 



 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
    4.1. Drezurní úloha Z4 
           soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení,úloha je čtená 
           startovné 200 Kč,dekorování 1.-6.místo,věcné ceny dle štědrosti sponzorů 
           max.počet přihlášených je omezen na 20 dvojic 
 
    4.2. Drezurní úloha L8 
           soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení,úloha je čtená 
           startovné 200 Kč,dekorování 1.-6.místo,věcné ceny dle štědrosti sponzorů 
           max.počet přihlášených je omezen na 15 dvojic 
 

4.3.KOSTÝMOVÝ PARKUR ,,stupňovaná obtížnost“  do 30cm 
!!! Podmínkou účasti v soutěži je kostým !!! (helma,u dětí bezpeč.vesta) 

           max.8 překážek bez rozeskakování,soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení, 
           odd.:A – do 14 let ( napište k přihlášce )                odd.:B – ostatní ( napište k přihlášce ) 
           vyhlášení nejlepšího kostýmu v každém oddělení – věcná cena 
           hodnocení dle čl. 269, startovné 200 Kč,dekorování a věcné ceny- všichni jezdci 
 
    4.4. Parkur ,,stupňovaná obtížnost“ do 60cm 
           max.8 překážek bez rozeskakování,soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení, 
         hodnocení dle čl. 269, startovné 200 Kč,dekorování 1.-6.místo,věcné ceny dle štědrosti sponzorů 
 
    4.5. CENA EquiRáj  parkur ,,stupňovaná obtížnost“ 70-80cm 
           max.8 překážek bez rozeskakování,soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení, 
           hodnocení dle čl. 269, startovné 200 Kč,dekorování 1.-6.místo,věcné ceny  
 
    4.6. CENA OBECNÍHO ÚŘADU PLANÁ parkur ,,stupňovaná obtížnost „ do 90cm 
           max.8 překážek bez rozeskakování,soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez  omezení, 
           hodnocení dle čl. 269, startovné 200 Kč,dekorování 1.-6.místo,věcné ceny  
 
 
5. Technická ustanovení 

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

Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
 

5.2. Veterinární předpisy 
5.2.1. 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. 

5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 



5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při 
příjezdu. 

           5.2.4.     Nově od 4.6.2015 - odběry krve nemí být starší 6 měsíců !!! 
 

 
6. Obecné informace 

6.2. 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. 

 
6.3. 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 ! 

 
6.4. Ustájení 

Ustájení pořadatel nezajišťuje 
 

6.5. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje 

 
6.6. Ostatní služby 

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

 
7. Partneři závodů 

 

Budějovické štěrkopísky spol. s.r.o.  Vrábče 33 ,České Budějovice 
                                                               tel.:387 250 088     
 
EquiRáj  Ivana Albrecht Štinglová,DiS,Plechmar 290,Bechyně 391 65 
                   tel.: 777 687 624              e-mail: ivana.stinglova@seznam.cz 
                    www.equiraj.cz 
 
 
Sehnoutek a synové v.o.s  Výroba krmných směsí  
                                               Prodejce v Č.Budějovicích : Firma AVOSS 
                                                                                               Vráto 57 
                                               tel.: 777 230 938 
                                               www.sehnoutek.cz 
Obecní úřad Planá  Planá 59 ,České Budějovice,370 01 

                               Tel.: 387 203 091            e-mail:obec@obecplana.cz 
                               www.obecplana.cz 
 

http://www.equiraj.cz/
http://www.obecplana.cz/


8.Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval: 3.8.2016 Čapčuchová Procházková Alena  Rozpis za OV ČJF schválil: 
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