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Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org 
 
 

Oblastní mistrovstí Středočeské oblasti, kvalifikace na Zlatou podkovu, Pohár 
spřežení 

 
1. Základní ustanovení. 

1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů: CAN 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 210626B2 
1.1.3. Název závodů: Český pohár ČJF – Mistrovství Středočeské oblasti   
1.1.4. Pořadatel: Selská jízda Čakovičky, z.s. 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: JK Taxis Záryby, z.s. MB0415 
1.1.6. Datum závodů: 25.-27.6. 2021 
1.1.7. Místo konání: Areál Selské jízdy Čakovičky 
   

 
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: Libor Veselý 
Sekretář závodů: Vladislava Odnohová     602818757, e-mail jktaxis@seznam.cz 
Kontaktní osoba: František Štamfest  731923981, e-mail jktaxis@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Ilona Matoušková (F0576) 
Sbor rozhodčích: Ing. Miroslav Fröhlich(B0188), Irena Pavlíková (F3832), Markéta 

Matoušková (F2313), Vladimír Kukla (B0246) 
Stylový rozhodčí:  
Technický delegát: Luboš Kocman (C0344) 
Stavitel tratí / parkurů: Petr Vozáb (F0554) 
Asistent stavitele:  
Komisař na opracovišti: Ing. Michal Veselý (B0008) 
Hlasatel: Ing. Lenka Gotthardová, CSc. 
Zpracovatel výsledků: Jana Kosařová 
Lékařská služba: MUDr. Milan Sedlák 
Veterinární dozor: MVDr. Josef Nigrin   602244870 
Podkovář: Stanislav Duška 

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:  travnaté 100x50 m 
1.3.2. Opracoviště:              travnaté 100x40 m 
1.3.3. Drezurní obdélník: travnatý 100x40 m / 80x40m 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka 

Přihlášky do 20. 06. 2021 ve 23.00 h. 
Boxy do 20. 06. 2021 ve 23.00 h. 
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2.2. Přihlášky 
Dle VP N7, odst. 4 je možné se na závody hlásit výhradně přes JIS:  

http://www.jezdectvi.org 
s výjimkou zahraničních jezdců startujících na jejich národní licenci, kteří se mohou hlásit na 
kontaktní osobu. 
Do poznámky uveďte požadavky na rozestupy ve startovních listinách z důvodu přepřahání. 
 

2.3. Prezentace 
Pro soutěže 1,2,3,4,5 je 25.06. 2021 od 8 hod. do 10 hod.  

  Veterinární přejímka od 8 hod. do 10 hod. 
 

2.4. Technická porada  
        Pro soutěže 1,2,3,4,5 25.06. 2021 v 10:15 hod. u stájí. Následně první prohlídka maratonu. 
  V 18 hod. druhá prohlídka maratonu. 
 
2.5. Start soutěží (zkoušek)   

Pátek 25.06. 2021 
                                                             Drezurní zkouška ve 12.00 hod. soutěží 1,3,4,5,2. 
                                                              
              Sobota 27. 6.2021 
                                                             Maraton v 10.00 hod., pro soutěže č. 1,2,3,4,5. 
                                                              
                                                             Dekorování ve 20.00 hod. v restauraci areálu. 
 
              Neděle 28. 6.2021 
                                                             Parkur v 10.00 hod. 
                                                             Soutěže číslo 1,2,3,4,5. Následuje dekorování po každé soutěži. 

 
2.6. Sekretariát závodů 
Věž rozhodčích na kolbišti. 

 
2.7. Další důležité informace 
Každý startující si přiveze vlastní číslo na koně. 

 
3.    Přehled  soutěží 
        Podmínky OM Středočeské oblasti  
Jezdec se smí oblastního mistrovství účastnit maximálně s 1 spřežením v soutěži. Oblastní 
mistrovství bude hodnoceno, pokud se ho zúčastní minimálně 3 různí jezdci ze dvou subjektů. 
 
 

1) Soutěž dvojspřeží pony – CAN 2* 
Drezurní úloha:  Drezurní úloha 3* B HP2 (původně č. 11) 
Maratón:             úsek A libovolný chod – 5000 m - rychlost 11 km/h  
                              úsek B libovolný chod – 5200 m - rychlost 13 km/h 

- 5 překážek  
Parkur:                 20 překážek, rychlost 250 m/min. stopa kol + 20cm, z toho 1 
kombinovaná překážka  
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2) Soutěž jednospřeží CAN2*   

 
Drezurní úloha: Drezurní úloha 2* HP1 (80 x 40 m)  
 
Maratón:             úsek A libovolný chod - 5000 m – rychlost 12 km/hod. 
                              úsek B libovolný chod - 5200 m – rychlost 14 km/hod.   
                              - 5 překážek 
 
Parkur:                20 překážek, rychlost 250 m/min. stopa kol +20 cm, z toho 1 
kombinovaná překážka  

 
  3)    Soutěž dvojspřeží– CAN 2* 

Drezurní úloha:  Drezurní úloha 3* B HP2 (původně FEI č. 11) 
Maratón:             úsek A libovolný chod – 5000 m - rychlost 12 km/h  
                              úsek B libovolný chod – 5200 m - rychlost 14 km/h 

- 5 překážek  
Parkur:                 20 překážek, rychlost 250 m/min. stopa kol + 20cm, z toho 1 
kombinovaná překážka 
 

4)  Soutěž jednospřeží – CAN 2* - koně a jezdci startující prvním a druhým rokem 
Drezura:   Drezurní úloha 3* C HP1 (původně FEI č. 9) 
Maratón:             úsek A libovolný chod – 4000 m - rychlost 11 km/h  
                              úsek B libovolný chod – 4000 m - rychlost 14 km/h 

- 4 překážky 
Parkur:                 18 překážek, rychlost 250 m/min. stopa kol + 20cm 

 
5) Hobby soutěž spřežení pro děti   

Drezurní zkouška: úloha  ČJF 1A Děti, věk soutěžících 8-14 let 
Parkur:   14 překážek,rychlost 220m/min, stopa kol + 20 cm 
 Maratón:  úsek A libovolný chod – 4000 m – rychlost 11 km/h.  
   Úsek B libovolný chod – 4000 m – rychlost 13 km/h. 
   4 překážky 
     

 
3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
 
Soutěž č. 1 - pony – dvojspřeží               600,- 
Soutěž č. 2 - jednospřeží                          600,- 

       Soutěž č. 3 – dvojspřeží                           800,- 
Soutěž č. 4 - jednospřeží                          300,- 
Soutěž č. 5 –  soutěž spřežní pro děti    0,- 
Startovné je možné uhradit převodem na účet 51-2625210277/0100 ve výši viz soutěže do 
uzávěrky, v případě placení hotově na místě bude startovné navýšeno o 50%. 
 
Při nepřízni počasí a zrušení soutěže vrací pořadatel 50% startovného. (dle všeobecných pravidel 
N7 odst.3) 
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V případě platby převodem, vrací pořadatel 100 % startovného, pokud dojde ke zrušení přihlášky 
do 20.06. 2021 do 23 h. 
 

      Čestné floty za umístění dle PJS č. 126,127 
      Soutěž č. 1: 5000,- Kč (1400, 1200, 1000, 800, 600 Kč)  

     Soutěž č. 2: 5000,- Kč (1400, 1200, 1000, 800, 600 Kč)                                                            

     Soutěž č. 3: 6000,- Kč (1600, 1400, 1200, 1000, 800 Kč) 
    Soutěž č. 4: věcné ceny pro všechny účastníky 

 Soutěž č. 5:  věcné ceny pro všechny účastníky 
 
Účastníci mistrovství středočeské oblasti startovné neplatí, pokud nechtějí být hodnoceni v 
rámcové soutěži. 

     
Mistrovství Středočeské oblasti pony 10.000,-Kč ( 3.000,-, 2.500,- , 2.000,-,1.500,-, 1.000,-) 

Mistrovství Středočeské oblasti jednospřeží 10.000,-Kč(3.000,-, 2.500,-,2.000,-,1.500,-,1.000,-)  

Mistrovství Středočeské  oblasti dvojspřeží 10.000,-Kč (3.000,-, 2.500,-,2.000,-,1.500,-,1.000,-) 

 
Mistrovství Středočeské oblasti pony - vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 1 - pro startující z klubů 
příslušících k Středočeské oblasti. 
Mistrovství Středočeské oblasti jednospřežní - vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 2 - pro startující z 
klubů příslušících k Středočeské oblasti.  
Mistrovství Středočeské oblasti dvojspřeží - vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 3 - pro startující z 
klubů příslušících k Středočeské oblasti.  

 
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. 
 

4.3. Podmínky účasti, kvalifikace 
Jezdci, spolujezdci a koně platné licence pro rok 2021. Veterinární potvrzení o přesunu koní 
opatřené všemi předepsanými náležitostmi. 
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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 

Ustájení pořadatel zajišťuje - boxové ustájení  2.000,- Kč/box  (v ceně zahrnuto stelivo a el. 
přípojka) od 24. do 27. 6.2021. V termínu přihlášek je nutné uhradit cenu ustájení na číslo účtu: 
51-2625210277/0100. 

 
5.4. Ubytování, elektrické přípojky 

Ubytování pořadatel nezajišťuje  
 

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 louce před kolbištěm 

 
6. Partneři závodů 

      Obecní úřad Čakovičky                             Statek Veselých 
Obecní úřad Nová Ves                             Stako s.r.o. 
Obecní úřad Záryby 
 

7. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracovala:       Rozpis za OV ČJF schválil: 
           Hana Štěpánová                                                                                             Michael Moudrý 14.5.2021 

 
  

 
 
 

 
 


