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Rozpis vytrvalostních hobby závodů       
14. 8. 2016 

 

 

 

 

Přihláška na hobby závody se posílá na e-mail pořadatele!!! 

 
1. Základní ustanovení. 

 
1.1. Základní informace 

  
1.1.1. Kategorie závodů: HOBBY 
1.1.2. Číslo závodů ČJF:  --- 
1.1.3. Název závodů: II. vytrvalostní závod Českolipskem - Zákupy 
1.1.4. Pořadatel: Minifarma Sloup 
1.1.6. Datum závodů: Neděle 14. 8. 2016 
1.1.7. Místo konání: Zákupy – koupaliště (okr. Česká Lípa) 

 
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: Jiří Černík 
Kontaktní osoba: Ljuba Stanojkovičová 736137968, minifarma.sloup@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Ing. Kristýna Miřátská, Ph.D. (A0704) 
Sbor rozhodčích: Ljuba Stanojkovičová 
Předseda veterinární 
komise: 

MVDr. Volf Karel 

Sbor veterinární komise: Králová Ines Mag. med. vet., MVDr. Jiroudková 
Autor tratě: Ljuba Stanojkovičová 
Zpracovatel výsledků: Ing. Kristýna Miřátská, Ph.D. (A0704) 
Lékařská služba: Anna Starková 607841286 
Veterinární dozor: Bude upřesněno 
Podkovář: Nezajišťujeme 

 
 

1.3. Technické parametry 
 
Terén: lesní cesty, okraje polí, několik krátkých úseků po zpevněné polní cestě, část trati vede 
po jezdecké stezce Brniště http://www.jezdeckastezka.cz/o-stezce.html 

 
Stupeň obtížnosti terénu: 2B     
 
Převýšení: 170m 

 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
 
2.1. Uzávěrka 

neděle 7. 8. 2016 ve 12:00 
 

2.2. Přihlášky 

Posílejte na e-mail minifarma.sloup@seznam.cz 
 
 

http://www.jezdeckastezka.cz/o-stezce.html
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2.3. Prezentace a informace 
Altánek v areálu koupaliště Zákupy    8:00 – 9:00 
 

2.4. Vstupní veterinární kontrola 
Louka vedle koupaliště Zákupy  9:00 – 10:00 

 
2.5. Technická porada  

Altánek v areálu koupaliště Zákupy  10:30 
 

2.6. Start soutěží  
                 
Hobby Z 12:00           
Hobby ZM  12:30 po skupinkách   

        
2.7. Závěrečná veterinární prohlídka 

Do 30 minut po projetí cílem 
 

2.8. Vyhlášení 
Louka vedle koupaliště Zákupy po dojetí všech soutěžících. 

 
 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
 

Soutěž

Délka 

etapy

Povinná 

přestávka

Povinné 

RE

Minimální 

rychlost 

závodu

Čas 16km/h 

(minuty) *

Čas 12km/h 

(minuty)

Maximální 

limit 

(minuty) Start

Uzávěra 

vet gate

Hobby 

ZM 22  -  - 8 82,5 110 165 12:30

Z 22 40  - 10 165 220 264 12:00 17:34

22  -  -  
 
 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

 
Soutěž Floty Věcné Peněžité Poháry Medaile Zápisné Startovné Poznámka 

Hobby 
ZM 

Ano ne Ne 1.-3. 
místo 

Ne 400,- 400,-  

Hobby Z Ano ne Ne 1.-3. 
místo 

Ne 400,- 400,-  

 
V ceně je postavení vlastní ohrádky. Také máme v pronájmu areál koupaliště, kam mají vstup 
závodníci i doprovod a parkování v areálu. 

 

Zápisné: Zápisné je splatné s definitivní přihláškou. Platba připsaná na účet FIO 

BANKA 2700149411/2010 - Vs: číslo licence jezdce/hobby karty.  
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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. Negativní vyšetření na infekční anemii ne starší 6 měsíců a vakcinace 
influenze dle schématu výrobce, provedena nejpozději 7 dní před závody. 

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. 
 

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace 
 

Soutěž Min. věk koně Min. věk jezdce Váha Způsob startu Poznámka (mistrovství) 

 
Hobby ZM 

 
4 

 
8 

 

   - 

Skupinky rozdělíme 
na poradě 

 

Z 5 12 -  Hromadně  

 
Soutěžící může startovat pouze se souhlasem subjektu, jímž je členem. 
Soutěží hobby se mohou účastnit děti ve věku 8 – 11 let pouze s doprovodem osoby starší 18let.  
Jezdci ve věku 12 - 14 let bez platné licence ČJF mohou startovat pouze ve dvojici s odpovědnou 
osobou starší 18 let.  
Doprovázející osoba může být hodnocena ve výsledcích soutěže. Doprovod musí být vždy na 
dohled jezdce, pokud se dvojice rozdělí, bude konání doprovázející osoby řešeno jako přestupek.  
Každý soutěžící potvrdí Prohlášení o poučení o účasti soutěžícího na komunikaci a dodržování 
zákona č. 361/2000Sb – o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhl. č. 
30/2001Sb. 
 
 
Hodnocení Hobby ZM: 
O umístění rozhoduje čas vstupu do veterinární kontroly (VK). Jestliže soutěžící absolvuje trasu 
rychlostí 12 až 16 km/h, není k času vstupu do veterinární kontroly připočtena žádná penalizace. 
Jestliže soutěžící absolvuje trasu rychlostí 8 až 11,99 km/h je k času vstupu do veterinární kontroly 
připočtena penalizace 10 min. Rozhoduje čas vstupu do VK. 
Pokud soutěžící absolvuje trasu rychlostí vyšší nežli 16 km/h, je diskvalifikován. 
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6. Obecné informace 
6.1. 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. 

 
6.2. Informace pro majitele psů 

Psy je zakázáno vodit v areálu koupaliště. Při nedodržování nám v příštím roce závod nebude 
odsouhlasen!!! Mimo koupaliště pejsky jen na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete 
zdraví a život jezdců!  

 
6.3. Ustájení 

Ustájení pořadatel nezajišťuje 
Padok je umožněn - seno není k dispozici. 
Prostor pro ohrádky je čistá pastvina. Narostlá tráva po sklizeném seně. 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje.  El. Přípojky nejsou. Je možné domluvit ubytování v kempu ve 
vlastních stanech nebo si rezervovat chatky. 
http://www.koupalistezakupy.cz/web/ 
 
 Za návštěvu určitě stojí zámek https://www.zamek-zakupy.cz/cs 

 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – nezajištěna 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 

              Parkování vozidel – na zpevněném parkovišti v areálu koupaliště a přilehlých prostorách 
 
7. Schvalovací doložka 

Rozpis zpracoval: Ljuba Stanojkovičová    
 
Rozpis za OV ČJF schválil: Vávrová Jaroslava, 3.8.2016 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Soutěž Ukázka dětí ve vytrvalosti: 
Terén - louka, sad, les, stupeň obtížnosti 2A 
Startovné 300,- 
Kůň/pony min. 4 letý, mohou startovat koně a pony, kteří ten den jeli jinou soutěž a úspěšně 
prošli závěrečnou veterinární kontrolou. 
Jezdec/dítě do 12let, soutěž otevřena pro jezdecké dvojice vždy s vodičem: a) na koni b) pěšky 
Start hromadný s časovým handicapem dle: 1) věku jezdce 2) s vodičem na koni nebo pěšky    

 
 

http://www.koupalistezakupy.cz/web/
https://www.zamek-zakupy.cz/cs

