
 

JS Farma Hrádek MA0119 
 

Rozpis hobby jezdeckých závodů    11. 5. 2013 
 

I. Základní údaje 

 

Pořadatel:                              JS Farma Hrádek MA0119 

Datum:                                  11. 5. 2013 

Místo konání:   Jezdecký areál Farma Hrádek, Mratín 164, 250 63  

Kolbiště:   50 x 60 m, pískové s dřevěnou štěpkou 

Opracoviště:   20 x 60 m a 20 x 40 m, pískové 

Funkcionáři závodů 
Ředitel:                             Pavel Hrádek 

Hlavní rozhodčí:   Jindřich Suchel (B0016) 

Rozhodčí:   Michaela Spoustová (V0174)     

Autor parkurů:                   Miloslav Vítek (C0024) 

Hlasatel:                             Jaroslav Vender 

Tajemník, zprac. výsledků: Věra Hrádková, Ivana Nejedlá - KSP 

Správce opracoviště:  Anželika Baranova (B2277) 

 

II. Soutěže 
 

Jezdci musí při prezentaci předložit kopii seznamu členů subjektu, za který 
startují, který dokládá jejich členství v ČJF. Na hobby závodech nesmí startovat nikdo, 

kdo není členem ČJF. 
 

1. Skoková soutěž pro děti s vodičem 
Soutěž je určena pro děti do 15ti let na ponících i velkých koních, ale POUZE S VODIČEM, přes 

parkur o 8 křížkách. 

Hodnocení dle PJS, tabulka A, čl. 298.2.1, soutěž na limitovaný čas. 

Zápisné 100,- Kč. Floty pro všechny soutěžící, věcné ceny do 5. místa věnuje Penny girl. 

              

2. Dvoufázové skákání 60/60 cm cena Penny girl 
Pro děti do 15ti let na ponících i velkých koních. 

Hodnocení dle PJS, tabulka A, čl. 274.5.3 

Zápisné 200,- Kč. Floty dle PJS, věcné ceny pro všechny soutěžící věnuje Penny girl. 

 

3. Skoková soutěž 80 cm  
pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle PJS, tabulka A, čl. 298.2.1, soutěž na limitovaný čas. 

         Zápisné 250,- Kč. Floty dle PJS. Rozpis cen uveden dále. 

 

4. Dvoufázové skákání 80/90 cm  
pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle PJS, tabulka A, čl. 274.5.3 

         Zápisné 300,- Kč. Floty dle PJS. Rozpis cen uveden dále. 

   

5. Dvoufázové skákání 100/110 cm 
pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle PJS, tabulka A, čl. 274.5.3 

         Zápisné 350,- Kč. Floty dle PJS. Rozpis cen uveden dále. 

  

III. Časový rozvrh 
 
Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hodin, další soutěže navazují po nezbytných technických přestávkách. 

Telefonická prezentace: na tel. 731 11 22 87 v pátek 10. 5. od 19.00 do 22.00, v sobotu 11. 5. 2013 od 7.00 

do 8.00 hodin. Telefonická prezentace je povinná pro všechny, kteří se v době od 7.00 do 8.00 nedostaví na 
osobní prezentaci do kanceláře závodů. Kdo nebude zaprezentován alespoň po telefonu do 8.00, bude ze 

soutěží vyškrtnut. Akceptovány budou POUZE prezentace osobní nebo na výše uvedeném čísle, žádné jiné 

akceptovány nebudou!!!! 

Osobní prezentace: v kanceláři závodů pod věží rozhodčích nejpozději 1 hodinu před startem dané soutěže. 

Peněžitá plnění při osobní prezentaci, bez úhrady zápisného nebude nikomu povolen start. 

 

 



 

IV. Všeobecné údaje 
 

Přihlášky: jmenovité, řádně vyplněné přihlášky zasílejte do 8. 5. 2013 na adresu farma-hradek@seznam.cz nebo 

pomocí on-line formuláře na www.farmahradek.wgz.cz. Informace o závodech najdete na stránkách www..... 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z přihlášených. Případné nepřijetí přihlášky 

bude oznámeno písemně nebo telefonicky. Pokud máte v soutěži více koní a máte požadavek na jejich 

pořadí, musíte to uvést v přihlášce. Požadavky na pořadí v případě startu s jedním koněm nebudou 

akceptovány.  

 

Za veškeré změny ve startovních listinách po uzávěrce bude vybírán, dle PJS, administrativní poplatek 

50,- Kč. 

 

Závody se konají dle všeobecných a skokových pravidel ČJF platných pro rok 2013.  
Podmínky účasti: předepsané platné doklady koní, včasná prezentace. 

Ubytování jezdců a koní pořadatel nezajišťuje. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za újmy nebo škody, které 

mohou účastníky nebo jejich koně postihnout. 

 

Všechny soutěže jsou přístupné pro jezdce a koně s licencí i bez licence. První a druhá soutěž je určena pouze 

pro děti do 15ti let včetně na ponících i velkých konich. 

 

Equiservis  věnuje do soutěží 3 až 5, vždy pro první dva umístěné, poukazy na odběr 

zboží v hodnotě 500,- Kč. 

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 

3. soutěž poukaz + 500 poukaz + 200 500 300 250 

4. soutěž poukaz + 700 poukaz + 400 700 500 300 

5. soutěž poukaz + 1000 poukaz + 600 800 600 400 

 
Poukazy v hodnotě celkem 3000,- a věcné ceny vyplácené v korunách celkem 7750,- viz. tabulka 

výše. Pro soutěž 1 a 2 věnuje věcné ceny Penny Girl. 
Dekorování bude prováděno vždy po ukončení soutěže. Floty dle PJS. Námitky a stížnosti v souladu s PJS, 

sázení je povoleno. 

 

 V. Veterinární předpisy 
  

Vedoucí transportu předloží pořadateli před vyložením koní zdravotní průkazy koní s veškerými náležitostmi dle 

SVS a OVS pro rok 2013. Dle nařízení SVS pro rok 2013 se koná veterinární přejímka koní. Tato přejímka se 

bude konat ihned při vjezdu do areálu Farmy Hrádek, kde budou vybrány a zkontrolovány průkazy koní. 

 

VI. Poskytované služby 
 

Lékařská: zajistí pořadatel po celou dobu závodů. Podkovářská: pořadatel nezajišťuje. 

Veterinární: zajistí pořadatel po celou dobu závodů proti úhradě za provedené služby. 

 

  

Partneři závodů: 
J 
Equiservis s.r.o. 

Penny Girl 
 
 

 

Za JS Farma Hrádek: Pavel Hrádek   dne: 15. 3. 2013  

 

Schváleno v Praze dne 12. 4. 2013    za OV ČJF - Irena Hůlková, v. r. 

 

   
Další akce: 12. 5. 2013 Hobby drezury Z1, Z2, Z3, L0 

18. 5. 2013 ZZVJ 

14. 9. 2013 Hobby skoky 

   15. 9. 2013 Hobby drezury Z1, Z2, Z3, L0 


