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1. Základní ustanovení. 

1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů: CAN 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 923 F1 
1.1.3. Název závodů: MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – SPŘEŽENÍ 2016 
1.1.4. Pořadatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o  –  z pověření ČJF 
1.1.5. Datum závodů: 22.-25.9.2016 
1.1.6. Místo konání: Heřmanův Městec - Bažantnice 
 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: Ing. Ivan Hájek (+420725780434) 
Sekretář závodů: Ing. Kateřina Neumannová (725780401), neumannova@nhkladruby.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Neumannová (725780401), neumannova@nhkladruby.cz 
Hlavní rozhodčí: Ing. Jiří Kunát (F0678) Josef Trojanec (G0202), 
Sbor rozhodčích: Ing. Alena Jiroušová (B0875), Josef Trojanec (G0202), Ing. Jiří Kunát 

(F0678)  Ilona Matoušková (F0576), Jana Bouzková (B0412) 
Technický delegát: Luboš Kocman (C0344) 
Stavitel tratí / parkurů: František Slavík (F0391) 
Asistent stavitele: Petr Vozáb (F0554) 
Komisař na opracovišti: Josef Prokeš (G1145), Blanka Trojancová (G0915) 
Hlasatel: Ing. Lenka Gotthardová CSc., Karel Marek 
Zpracovatel výsledků: Jaroslav Kosař  
Lékařská služba: PDT Chrudim (Pavel Malý) 
Veterinární služba: MVDr. Patricie Tůmová (+420605242635), MVDr. Ivan Jeník 

(+420724179925)  
Podkovář: Radek Nesvačil (+420731155139) 
 

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:  povrch travnatý 
1.3.2. Opracoviště:  povrch travnatý 
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
 
2.1. Uzávěrka 

 5.9.2016  23:59 
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2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz 
Kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje, zasílá a odpovídá za správnost sekretář vysílající 
oblasti ČJF. Součástí potvrzení musí být jméno vedoucího ekipy, ten je pro celý závod MČR 
osobou pověřenou k jednání jménem oblastních soutěžících. Jmenovité, řádně vyplněné 
potvrzení s uvedením čísel licencí jezdců i koní zašle sekretář v elektronické nebo tištěné 
podobě na e-mail: neumannova@nhkladruby.cz nebo na adresu: Hřebčín Slatiňany, Kateřina 
Neumannová, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany. 

 

2.3. Veterinární přejímka 
čtvrtek 22.9.2016, před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady 
(průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic 
pro rok 2016.  
 

2.4. Prezentace 
čtvrtek 22. 9. 2016   10:00 – 14:00 hod. na závodišti 
 

2.5. Technická porada  
 čtvrtek 22.9. 20:00 hod na závodišti 
 

2.6. Start soutěží (zkoušek)   
23.9.2016 10:00 hod 
 
Předběžný program: čtvrtek 22.9.  10:00   14:00  prezentace 

15:00   1.kondiční zkouška 
       18:00   prohlídka maratonu 
       20:00   technická porada   
     pátek   23.9.  10:00 drezurní zkouška 4,1,2,3,5,6 
    sobota 24.9.  10:00 maraton spřežení 5,6,4,1,2,3 
    neděle 25.9.  8:30 prohlídka parkuru 
       10:00 parkur spřežení 5,6,4,1,2,3 

2.7. Sekretariát závodů 
Čtvrtek 22.6.   10:00 – 21:00 
Pátek   23.6.     8:00 – 18:00 
Sobota  24.6.  8:00 – 18:00 
Pátek   25.6.  8:00 – 17:00 
 

2.8. Další důležité informace 

- prohlídka maratonu - čtvrtek  22.9. 18:00 hod 
- 2. Kondiční zkoušky v zápřeži v neděli před startem do parkuru budou probíhat průběžně  
- startovné pro soutěže č. 5 a 6,  800,- Kč, v soutěžích 1,2,3,4 se startovné neplatí  

 
 
 
 
 

http://prihlasky.cjf.cz/
mailto:neumannova@nhkladruby.cz


 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. – subjekt ČJF (MF0140) 

 Rozpis – Mistrovství České republiky – spřežení 2016 
22.9. – 25.9.2016 

 

 

OŘADATELE 

----------------- 

 
3. Přehled jednotlivých soutěží 

 
1) Mistrovství České republiky jednospřeží CAN3* 
2) Mistrovství České republiky dvojspřeží  CAN3* 
3) Mistrovství České republiky čtyřspřeží  CAN3* -  MEMORIÁL  JIŘÍHO ŠKODNÉHO 
4) Mistrovství České republiky dvojspřeží pony CAN3* 
5) Kompletní soutěž jednospřeží  CAN2* 
6) Kompletní soutěž dvojspřeží  CAN2* 
 

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

1. Mistrovství České republiky jednospřeží CAN3* 
- peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1.-3. místě: 6.000,- Kč (2.500,-, 2.000,- 

1.500,-) 
- navýšení cen od ČJF na 1. –  3. místě: 9.000,- Kč (4.000,-, 3.000,-, 2.000,-) 
drezůra   drezurní úloha Test 3*C HP1 (dříve FEI č.9)  - obdélník 100 m x 40 m 
  peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 3.000,-Kč (1500,-, 1.000,-, 500,-) 

 maraton úsek A libovolný chod – 6.000 m, rychlost 12 km/h 
   úsek B libovolný chod – 7.000 m, rychlost 14 km/h, 7 překážek 

  peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 3.000,-Kč (1500,-, 1.000,-, 500,-) 
 parkur  20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250 m/min 
   peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 3.000,-Kč (1500,-, 1.000,-, 500,-) 
 

2. Mistrovství České republiky dvojspřeží  CAN3* 
- peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1.-3. místě:  6.500,- Kč (3.000,-, 2.500,- 

1.000,-) 
- navýšení cen od ČJF na 1. –  3. místě: 9.000,- Kč (4.000,-, 3.000,-, 2.000,-) 
drezůra   drezurní úloha Test 3*B HP2 (dříve FEI č.11)  - obdélník 100 m x 40 m 
  peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 4.500,-Kč (2000,-, 1500,-, 1000-) 

 maraton úsek A libovolný chod – 6.000 m, rychlost 12 km/h 
   úsek B libovolný chod – 7.000 m, rychlost 14 km/h, 7 překážek 

  peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 4.500,-Kč (2000,-, 1500,-, 1000-) 
 parkur  20 překážek, šířka branek 170 cm, rychlost 250 m/min 
   peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 4.500,-Kč (2000,-, 1500,-,1000-) 

 
3. Mistrovství České republiky čtyřspřeží  CAN3* -  MEMORIÁL  JIŘÍHO ŠKODNÉHO 

- peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1.-3. místě:  6.500,- Kč (3.000,-, 2.500,- 
1.000,-) 

- navýšení cen od ČJF na 1. – 3. místě: 9.000,- Kč (4.000,-, 3.000,-, 2.000,-) 
- drezůra   drezurní úloha Test 3*B HP4 (dříve FEI č.11)  - obdélník 100 m x 40 m 

  peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 4.500,-Kč (2000,-, 1500,-, 1000-) 
 maraton úsek A libovolný chod – 6.000 m, rychlost 12 km/h 
   úsek B libovolný chod – 7.000 m, rychlost 14 km/h, 7 překážek 

  peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 4.500,-Kč (2000,-, 1500,-, 1000-) 
 parkur  20 překážek, šířka branek 190 cm, rychlost 240 m/min 
   peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 4.500,-Kč (2000,-, 1500,-, 1000-) 
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4. Mistrovství České republiky dvojspřeží pony CAN3* 

- peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1.-3. místě: 4.000,- Kč (2.000,-1.500,- 
500,- ) 

- navýšení cen od ČJF na 1. – 3. místě: 8.000,- Kč (3.500,-, 2.500,-, 2.000,-) 
- drezůra   drezurní úloha Test 3* CHP2  (dříve FEI č. 8B)  - obdélník 100 m x 40 m 

  peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 2.000,-Kč (1000,-, 700,-, 300,-) 
 maraton úsek A libovolný chod – 6.000 m, rychlost 11 km/h 
   úsek B libovolný chod – 7.000 m, rychlost 13 km/h, 7 překážek 

  peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 2.000,-Kč (1000,-, 700,-, 300,-) 
 parkur  20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250 m/min 
   peněžité ceny pro umístěné na 1.– 3. místě – 2.000,-Kč (1000,-, 700,-, 300,-) 
 

5. Kompletní soutěž jednospřeží  CAN2* 
- peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1.-3. místě: 6.000,- Kč (3.000,-2.000,- 

1.000,-) 
- drezůra   drezurní úloha FEI č.7A  - obdélník 100 m x 40 m  

 maraton úsek A libovolný chod – 6.000 m, rychlost 12 km/h 
   úsek B libovolný chod – 4.000 m, rychlost 14 km/h, 3 překážky 
 parkur  20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250 m/min 
 

6. Kompletní soutěž dvojspřeží  CAN2* 
- peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1.-3. místě: 6.000,- Kč (3.000,-2.000,- 

1.000,-) 
- drezůra   drezurní úloha Test 3* CHP2 (dříve FEI č.8B)  - obdélník 100 m x 40 m  

 maraton úsek A libovolný chod – 6.000 m, rychlost 12 km/h 
   úsek B libovolný chod – 4.000 m, rychlost 14 km/h, 3 překážky 
 parkur  20 překážek, šířka branek 170 cm, rychlost 250 m/min 
 
 
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 rok 2016. 

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 koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
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5.3. Podmínky účasti, kvalifikace 

platná licence koně a jezdce pro rok 2016 + splnění kvalifikačních podmínek  
 dle STP pro MČR (soutěže 1,2,3,4) 

 
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 povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život 
jezdců v kolbišti a opracovišti ! 

 
6.3. Ustájení 

od 21.9. – 25.9.2016, cena: 1.500,- Kč / box 
pořadatel zajišťuje stelivo, seno na prodej-  500,- Kč za jeden balík 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje 
Možnost elektrické přípojky za poplatek 200,- Kč 

 
6.5. 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 vyhrazeném parkovišti  

parkující nákladní vozidla musí mít v místech možného úniku olejů 
umístěny záchytné vany  

7. Partneři závodů ČJF 
Senát parlamentu ČR 
Pardubický kraj 
Jezdci.cz 
Irel spol. s.r.o. 
NUTRIHORSE 
BENKO spol.s.r.o. 

 
Rozpis zpracoval: Ing. Kateřina Neumannová   Rozpis za VV ČJF schválil: dne 22.8.2016 J. Hupka 

Úpravu rozpisu schválil za VV ČJF: dne 14.9.2016 J. Hupka 


