
 
Propozice   

Mistrovství ČJF 2015 v REININGU 
 
 

Ranch Happy hour krakovany 

 

 

 

Základní informace: 

  

1.1. Pořadatel:    z pověření ČJF , Ranch Happy Hour Krakovany 

1.2. Datum konání:         12. - 13. 9. 2015 

1.3. Místo konání:         Ranch Happy Hour 

1.4. Kolbiště:             hala 60 x 30, písková 

1.5. Opracoviště:          venkovní 100 x 50 pískové,hala 20 x 30 m 

1.6. Funkcionáři:          

     Rozhodčí:    Anthony Ward (Německo)        

     Dennis Schulz (Rakousko)  

      Hlavní rozhodčí:  Jaroslav Doležán  

     Ředitel závodů :      Miloslav Uhlíř 

     Hlavní komisař:       Ing. Jan Metelka 

     Veterinární dozor:   MVDr. Petr Přikryl 

     Sekretář závodů:      Ivana Krupičková 

     Hlasatel:             Lukáš Lázňovský 

 

 

Technické údaje: 

 
2.1. Předpisy : Pravidla Reiningu platná pro rok 2015, Všeobecná 

 pravidla ČJF, ustanovení tohoto rozpisu a sportovně technické 

 podmínky pro MČR 2015. 

 

2.2. Soutěže: 

 

 

1. Mistrovství ČR 2015 v reiningu mládeže 
Soutěž je určená pro koně od 4 let s platnou licencí ČJF a jezdce 

do 18 let, kteří splnili kvalifikační podmínky na MČR 2015. Soutěž 

je dvoukolová a součet bodů z obou kol určuje konečné pořadí. 

- I. kolo – úloha # 6 

- II.kolo – úloha # 4 

 

2. Mistrovství ČR 2015 v reiningu junior 
Soutěž je určená pro koně 4-5 leté a jezdce všech věkových 

kategorií s platnou licencí ČJF, kteří splnili kvalifikační 

podmínky na MČR 2015. Soutěž je dvoukolová a součet bodů z obou 

kol určuje konečné pořadí. 

- I. kolo – úloha # 6 

- II.kolo – úloha # 9 

 

3. Mistrovství ČR 2015 v reiningu amatér 
Soutěž je určená pro koně všech věkových kategorií a všechny 

jezdce, kteří jsou oprávnění startovat ve třídě amatér dle 

pravidel ČJF, kteří splnili kvalifikační podmínky na MČR 2015. 



Soutěž je dvoukolová a součet bodů z obou kol určuje konečné 

pořadí. 

- I. kolo – úloha # 5 

- II.kolo – úloha # 9 

 

 

 

 

4. Mistrovství ČR 2015 v reiningu senior 
Soutěž je určená pro koně 6 leté a starší a jezdce všech věkových 

kategorií, kteří splnili kvalifikační podmínky na MČR 2015. 

Soutěž je dvoukolová a součet bodů z obou kol určuje konečné 

pořadí. 

- I. kolo – úloha # 8 

- II.kolo – úloha # 7 

 

 

5. Mistrovství ČR 2015 družstev v reiningu  
Dvoukolová soutěž, 3 nejlepší výsledky v jednotlivých kolech se 

započítávají a jejich konečný součet určuje pořadí. Členové 

družstva musí být členy Oblasti ČJF, kterou reprezentují. 

Družstvo musí mít 3-4 členy, z nichž musí  jeden člen soutěžit 

v kategorii mládež a jeden člen v kategorii amatér nebo min.  dva 

členové soutěží v kategorii mládež nebo min. dva členové soutěží 

v kategorii amatér. 

Každou Oblast může reprezentovat neomezený počet družstev.  

 

 

 

 

2.3. Předběžný časový harmonogram : 

 Pátek 11.9.2015    17.00 – 19.00  prezentace v kanceláři závodů 

                           19.30 – losování pořadí startujících v hale 

     následuje volné opracování v hale 

 Sobota 12.9.2015 

       9.00  Futurity (předvedení tříletých koní) – úloha # 5 

  10.00 zahájení soutěží 1 – 4 – I. kolo 

            

 

 Neděle 13.9.2015 

  9.00  Futurity (předvedení tříletých koní) – úloha # 8 

 10.00 zahájení soutěží 1 – 4 – II. kolo 

            

2. kolo soutěže Mistrovství ČR se pojede v obráceném pořadí vzestupně, 

podle dosažených výsledků z 1. kola.  

 
30 min po ukončení závodů proběhne slavnostní nástup všech účastníků 

spojený s vyhlášením Mistrů a Vicemistrů ČR v reiningu ČJF pro rok 2015 

v jednotlivých kategoriích a Šampiónů. 

 

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 

3.1. Jmenovité přihlášky posílejte na elektronicky na adresu : 

blanka.happyhour@seznam.cz , 

 

Telefonické přihlášky nebudou akceptovány 

mailto:blanka.happyhour@seznam.cz


 

3.2. Uzávěrka přihlášek  : 5.9. 2015 

 

3.3. Podmínky účasti: Splněné kvalifikační podmínky na MČR ČJF v 

reiningu pro rok 2015, kdy dvojice jezdec a kůň se kvalifikuje 

na Mistrovství ČR, pokud získá na schválených kvalifikačních 

soutěžích v roce 2015 alespoň 141,5 bodu, jako součet 

průměrných score přepočtených na jednoho rozhodčího a včas 

podaná a řádně vyplněná přihláška.  

 

 

3.4. Prezentace v pátek 11.9.2015 17.00 – 19.00 hod. v kanceláři 

závodů. 

3.5. Účastnický poplatek: 1 000,- Kč kůň a soutěž, pro soutěž 

družstev 500,- Kč za dvojici, kancelářský poplatek 200,- Kč za 

přihlášku. Platba hotově v místě konání závodů.  

3.6. Stížnosti a námitky : v souladu s PJS 

3.7. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající  

organizace.  

                                    

   

 

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY : 

 

4.1. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná   

         veterinární potvrzení pro přepravu dle platných směrnic pro    

         rok 2015.  

Veterinární předpisy vyžadují očkování koní proti chřipce a 

laboratorní test na AIE – Infekční Anemie, ne starší než 30 

dnů!!!  

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY : 

 

5.1. Podkovářská:      proti úhradě za provedené úkony 

5.2. Stravování:      v místě formou stánkového prodeje 

5.3. Ubytování:        v místě obsazené         

 

 

penzion Vigvam - tel.  

motel Relax - tel penzion Sport - tel. 558 678 987,  

penzion Sport -  

 

5.4. Veterinární: po dobu konání soutěží, proti úhradě za provedené 

úkony  

5.5. Ustájení: 11.–13.9.2015 za cenu  1.500,- Kč/box bez napáječky,      

1.900,- Kč/box s napáječkou.  

 

     Při pozdním přihlášení není možné ustájení zaručit. 

 

5.6. Lékařská: po dobu konání soutěží  

 

                          

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ : 

 

6.1. Dekorování dle PJS, na prvních třech místech i finanční 

odměny. 



6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu nebo 

jeho časovou úpravu. 

6.3. Pořadatel odmítá jakoukoliv odpovědnost za nehody a nemoci, 

které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné 

ztráty nebo škody pořadatel nehradí.  

 

Na Vaši účast se těší 

 

Ranch Happy Hour 


