
HOBBY HUBERTOVA JÍZDA “ KRAJEM ŠVANDY DUDÁKA A O 

CEHNICKÉHO HOBÍKA”  
Cehnice, 2015 

1. Základní údaje  
 
Kód závodů:  508C8 
Pořadatel závodů: MC0228, JK Gazalka Cehnice, Cehnice 168, 387 52  Cehnice 

Místo konání: Cehnice „cvičiště“ 49.2188825N, 14.0317625E 

Datum konání: 28.10.2015 

Kontakty:  tel.:  602 763 414, 728 722 322     web:    

email:   janapichlikova@seznam.cz, RatajovaPavlina@seznam.cz 

 

Terén: polní, lesní, zpevněné, asfaltové cesty, louky, přechod přes potok, průjezdy vesnicí, klesání a 
stoupání minimální 
Převýšení: 100 m 
Obtížnost terénu: 1B  
 

2. Funkcionáři závodů  
 

Ředitel závodů: Jana Pichlíková, tel.: 602 763 414 

Sekretář závodů:  Václav Kindl, tel.:724 980 417 

Komisař závodů: Marina Novotná 
Autor tratě: Pavlína Ratajová 
 

Hlavní rozhodčí: Marina Novotná 

Členové sboru rozhodčích: Roman Zahrádka, tel.: 732 131 919                                                                                 

 

Technický delegát: Marina Novotná 

 

Předseda veterinární komise:   

Členové VET komise:    MVDr. Kateřina Píhová               

                                   

Ošetřující veterinární lékař:   MVDr. Petra Viziová 
 

 

3. Technické údaje  
 
3.1. Tyto závody jsou organizovány v souladu s:  

 Pravidla vytrvalostního ježdění  

 Všeobecná pravidla ČJF 

 Pravidla vytrvalostního ježdění ČJF 

 Veterinární pravidla ČJF 

 Všechny podřízené opravy a úpravy pravidel a řádů, které jsou schváleny VV ČJF.  
oficiálních představitelů.  

 
 
 

mailto:janapichlikova@seznam.cz


3.2. Soutěže:  
3.2.1.  

Soutěž

Délka 

etapy

Povinná 

přestávka

Povinné 

RE

Minimální 

rychlost 

závodu

Maximální 

limit 

(minuty)

Stanovený 

čas min. 

(minuty)

Stanovený 

čas max. 

(minuty) Start

Uzávěra 

vet gate

Hobby 

ZM 20  -  - 8 150 80 100 11:00 14:00

 
3.2.2.  

Soutěž Min. věk 
koně 

Min. věk 
jezdce 

Váha Způsob startu Poznámka 
(mistrovství) 

Zápisné Startovné 

Hobby 
ZM 

4 8  - Ve skupinkách po 
3 minutách 

  700,- 

 
Soutěž bude otevřena v případě přihlášení minimálně 3 jezdců. 
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v soutěži. 
Soutěžící může startovat pouze se souhlasem organizace, jíž je členem. 
Ve startovném je zahrnut i paddock pro koně. 
 
Soutěží hobby se mohou zúčastnit děti ve věku 8 – 12 let pouze s doprovodem osoby starší 18 let. 
Jezdci mladší 15 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. 
 
+ varianta: 

a) Jezdci starší 18 let se mohou účastnit s dítětem a koněm na vodítku 
b) S koněm na vodítku bez jezdce  
c) Jezdec s klisnou s jejím hříbětem  na vodítku 

 
Soutěž o Cehnického hobíka: vznikne součtem bodů získaných na jarních a nyní podzimních hobby 
závodech (rok 2015) první tři budou odměněni medailemi. 
Děti od 8 let mohou i takto získat body (bod a) 

 
4. Ceny a peněžité plnění  
 

Soutěž Floty Věcné Peněžité Poháry Medaile Poznámka 

ZM Ano Dle 
možnosti 
sponzorů 

 1.-3. místo   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Předběžný časový harmonogram závodů  
 
 Datum Čas 

Veterinární kontrola   

- soutěže ZM 27.-28.10.2015 Ihned po příjezdu 

Prezentace   

- soutěže ZM 28.10.2015 8:00 - 10:00 

Vstupní veterinární prohlídka   

- soutěže ZM 28.10.2015 8:00 - 10:00 

Technická porada   

- soutěže ZM 28.10.2015 10:30 

Závěrečná veterinární prohlídka   

- soutěže ZM 28.10.2015 Do 30 minut po projetí 
cílem 

Vyhodnocení   

- soutěže ZM 28.10.2015 15:00 

 
 

6. Všeobecné údaje 
  
6.1. Jmenovité přihlášky: 
6.2. Definitivní přihlášky: 25.10.2015, 24:00hod, RatajovaPavlina@seznam.cz 
6.3. Podmínky účasti:  
 
6.4. Námitky musí být předány v písemném tvaru a podepsány osobou podávající námitku. Musí být 
předány osobně předsedovi sboru rozhodčích, předsedovi odvolací komise nebo poslány 
generálnímu sekretáři a to spolu s podpůrnými důkazy a se jmény svědků a musí být zaplacený 
předepsaný poplatek (200,- Kč). 
 
6.5. Ubytování: pořadatel nezajišťuje  
 
6.6. Ustájení: pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky do 25.10.2015, 24:00hod. 
Pevné boxy-8 míst ( včetně steliva) činí 1.000,-Kč/kůň. Úhrada bude provedena při registraci. 
 
6.6.1. Krmivo pořadatel  nezajišťuje (seno si přivezte vlastní) 
6.7. Parkování vozidel – bude upřesněno na místě 
6.8. Připojení na el. proud - nezajišťuje  
6.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel  
 

7. Veterinární předpisy  
 
Počet ošetřovatelů ve smyslu článku 801.8 pravidel vytrvalosti není omezen. Jednoho koně mohou 
při vstupu do prostoru veterinární kontroly doprovázet max. tři osoby. 
 
 
 

 
 
 



8. Poskytované služby  
 

Služba Jméno nebo název Kontakt 

Veterinární MVDr. Petra Viziová Tel.: 605 523 180 proti úhradě  

Lékařská MUDr. Šimona Kovářová Rejžková Tel.: 728 423 723 

Podkovářská nezajišťuje   

 

9. Stravování  
 
V místě konání bude zajištěno. V místní obci také fungují 2 obchody s potravinami. 
 

10. Kontaktní osoba  
 
Kontaktní osoba po celou dobu závodů: Jana Pichlíková, tel. č : 602 763 414 
 

11. Ostatní ustanovení  
 
11.1. Všichni majitelé a soutěžící jsou osobně odpovědni za škody způsobené třetím osobám 
jimi samotnými, jejich zaměstnanci, jejich zástupci nebo jejich koňmi. Je důrazně doporučeno 
mít pro tyto případy uzavřenu odpovědnostní pojistku, platnou ke dni konání závodů. 
11.2. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly 
účastníky závodů, nebo jejich koně.  
11.3. Ve zvláštních případech, vyplývajících z neočekávaných nebo nepředpokládatelných 
podmínek, si organizátor vyhrazuje právo po projednání se sborem rozhodčích měnit tento 
rozpis. Každá taková změna bude bez prodlení sdělena všem soutěžícím a oficiálním 
představitelům závodů. 
11.4. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně 
zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.  
11.5. Reklama je povolena 
 
11.7.1. Zpracoval:  
Jméno – Jana Pichlíková  dne: 1.10.2015 
 
11.7.2. Schválil:       Podpis: 
Ing. Kristýna Miřátská, Ph.D.  dne: 6.10.2015  
 


