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Přihláška	na	závody:	http://prihlasky.cjf.cz	
	

1. Základní	ustanovení	
1.1. Základní	informace	

1.1.1.	 Kategorie	závodů:	 CHN	/	CSN-Hobby	/	CSN-A,P	/	CDN-C	/	CDI*-Hala		
1.1.2.	 Číslo	závodů	ČJF:	 101X1	
1.1.3.	 Název	závodů:	 Velká	cena	České	Jezdecké	Federace	
1.1.4.	 Pořadatel:	 Jezdecká	stáj	–	subjekt	ČJF	(MX0000)	
1.1.5.	 Spolupoř.	subjekt:	 ---	
1.1.6.	 Datum	závodů:	 1.1.20XX	–	31.12.20XX	
1.1.7.	 Místo	konání:	 Horní	Dolní	1,	999	99	Město	(GPS:	...)	
1.1.8.	 Omezující	kritéria:	 Závody	určené	pouze	pro	4	a	5	ti	leté	koně,		

soutěže	jsou	přístupné	jezdcům	a	koním	bez	licencí	
	

	
	 	

1.2. Funkcionáři	závodů:	
	
Ředitel	závodů:	 Jaroslav	Řídící,	777555777		
Sekretář	závodů:	 Jitka	Sekretářová,	777555778,	jitka@mail.com	
Kontaktní	osoba:	 Jitka	Sekretářová,	777555778,	jitka@mail.com	
Hlavní	rozhodčí:	 Tadeáš	Rozhodný,	MX0000	
Sbor	rozhodčích:	 Radek	Přísedící	(MX0000),		

Karel	Stopující	(MX0000),		
Radka	Zápisníková	(MX0000),		

Stylový	rozhodčí:	 Rudolf	Krasojezdec	(MX0000)	
Technický	delegát:	 Tomáš	Kontrolující	(MX0000)		
Stavitel	tratí	/	parkurů:	 Luďěk	Bidlonosič	(MX0000)	
Asistent	stavitele:	 Tomáš	Zavěšhák	(MX0000)	
Komisař	na	opracovišti:	 Karlička	Jezdceprudivá	

Stanislav	Nebáruj	
Hlasatel:	 Ladislav	Vtipný	
Zpracovatel	výsledků:	 Vladimír	Vypočítavý	
Lékařská	služba:	 MUDr.	Jaroslav	Bolístka,	666	555	444	
Veterinární	dozor:	 MVDr.	Karel	Ošetřil,	666	555	444	
Podkovář:	 Karel	Přitlučto,	666	555	444	

	
	

1.3. Technické	parametry	
1.3.1. Kolbiště:	 	 100	x	100	m,	bílý	písek	+	geotetílie	
1.3.2. Opracoviště:	 	 Hala	25	x	60	m	

60	x	70	m	tráva	
1.3.3. Opracování:	 	 V	soutěžích	1	a	2	možné	společné	opracování	v	kolbišti	na	určených	skocích	

Opracoviště	otevřeno	od	-	do		
	
	
	

Comment [MB1]: Zde uveďte zkratku disciplíny, dle 
zkratek v PJS. 
Pro národní závody: 
CSN – skokové závody + kategorie C,B,A (CSN-A)  
CDN – drezurní závody + kategorie C,B,A (CDN-A) 
CAN – závody spřežení 
CCN/CNC – závody všestrannosti 
CVN – závody ve voltiži 
CEN – závody ve vytrvalosti 
CRN – závody v reiningu 
CPE – Para-jezdecké závody (nutno uvést disciplínu) 
CHN – závody ve více disciplínách (nutno dále 
specifikovat) 
Další dodatky: 

- v případě pony uvést P (např. CSN-P) 
- v případě halových soutěží uvést Hala (CSN, Hala) 

Comment [MB2]: Zde uveďte číslo závodů ze 
sportovního kalendáře ČJF 

Comment [MB3]: Název stáje registrované v ČJF a do 
závorky za název uvést registrační číslo subjektu 
ČJF 

Comment [MB4]: Ponechat pouze obsazené funkce. 
Povinné funkce jsou uvedeny v PJS dle kategorie 
závodů 
 

Comment [MB5]: Ředitel závodů je plně odpovědná 
osoba např. pro kontroly SVS a dalších orgánů. Je 
nutné aby na něho byl uveden kontakt 
 

Comment [MB6]: Vždy nutné uvést kontakt, jak 
telefonický, tak mailový 
 

Comment [MB7]: Kontaktní osoba po celou dobu 
závodů. Může být shodná s jinou osobou na rozpise, 
nebo to může být osoba jiná 

Comment [MB8]: U všech funkcionářů POVINNĚ 
uvádět čísla licencí 

Comment [MB9]: Vypsat i v případě, že je stylový 
rozhodčí součástí sboru rozhodčích. V takovém 
případě bude uveden 2x. Platí povinnost uvádět čísla 
licencí 

Comment [MB10]: POVINNOST uvádět čísla licencí. 
Počet komisařů na opracovišti musí odpovídat počtu 
uvedených opracovišť v bodu 1.3 

Comment [MB11]: Uvést povinně telefonní číslo 

Comment [MB12]: Uvést povinně telefonní číslo 

Comment [MB13]: Uvést povinně telefonní číslo 
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2. Přihlášky	a	časový	rozvrh	
2.1. Uzávěrka	

Uzávěrka	přihlášek	je	do	DD.MM.RRRR	23:59	
Uzávěrka	rezervace	boxů	je	do	DD.MM.RRRR	12:00	
Informace	o	rezervaci	boxů	v	článku	6.3	tohoto	rozpisu	

	
2.2. Přihlášky	

Výhradně	přes	Online	přihláškový	systém	ČJF:	http://prihlasky.cjf.cz	
(výjimku	mají	pouze	zahraniční	jezdci,	kteří	se	mohou	hlásit	přes	kontaktní	osobu	a	hobby	závody)	
	

2.3. Prezentace	
V	kanceláři	závodů	od	–	do	pro	soutěž	c.X	
telefonicky	den	před	závody	do	22h	
telefonicky	v	den	závodů	do	8:30	

	
2.4. Technická	porada		

Technická	porada	se	nekoná,	veškeré	informace	budou	dostupné	při	prezentaci.	
	

2.5. Start	soutěží	(zkoušek)			
Soutěž	č.	1	–	10.00	h	
všechny	další	soutěže	návazně	po	sobě	

	
Pořadatel	si	vyhrazuje	právo	upravit	časový	rozvrh	dle	počtu	přihlášených.	

	
2.6. Sekretariát	závodů	

Sekretariát	pracuje	místo,		den	...	čas	od	..	do	
	

2.7. Další	důležité	informace	
	
3. Přehled	jednotlivých	kol	soutěží	

I.	kolo	ST**	-	soutěž	č.	X	
II.	kolo	T*	-	soutěž	č.	X	
II.	kolo	T**	-	soutěž	č.	X	
	

4. Soutěže,	startovné	/	zápisné	a	ceny	
4.1. Soutěž	č.1	–	Skoková	soutěž	stupně	„Z“	na	limitovaný	čas		

Otevřená	soutěž.	
Rozhodování	dle	tab.	A,	čl.	298.2.1.	na	limitovaný	čas,	bez	rozeskakování	
Startovné	300,--	Kč	
Finanční	ceny	v	hodnotě	2000,-Kč	(500.450,350,300,300),	floty	dle	PJS	

	
4.2. Soutěž	č.2	–	Drezurní	úloha	stupně	„Z“	-	FEI	DU-A/2015	

Otevřená	soutěž.	
Rozhodování	dle	N33	–	2	rozhodčí	z	jednoho	místa	
Úloha	je	čtená	
Startovné	300,--	Kč	
Věcné	ceny	v	celkové	hodnotě	1000,--Kč	pro	prvních	5	umístěných,	floty	dle	PJS,	putovní	pohár	

Comment [MB14]: U hobby závodů lze do odvolání 
uvádět jiný způsob (mail, vlastní přihláška...) 
Vyjímku mají i zahraniční jezdci bez národní licence 
ČJF a pořadatelé hobby závodů 

Comment [MB15]: Uvést místo a čas kde se koná 
prezentace, případně že je možné se prezentovat 
telefonicky 

Comment [MB16]: Nutno uvést čas a místo kde se 
koná technická porada, případně informaci, že se 
nekoná a že informace budou dostupné při 
prezentaci. 

Comment [MB17]: U první soutěže dne je nutné uvést 
přesný čas zahájení. 

Comment [MB18]: Pokud není znám přesný 
harmonogram dalších soutěží uvést výraz “následně 
po”. 

Comment [MB19]: Uvést další důležité informace dle 
specifikace jednotlivých disciplín, speciálně (C, A, E, 
R) 
Comment [MB20]: U	vícekolových	soutěží	uvést	celkový	
přehled	jednotlivých	kol 

Comment [MB21]: Každý rozpis musí obsahovat úplný 
seznam soutěží a jejich technické obtížnosti, 
způsobu vyhodnocení pořadí a způsobu rozdílení cen 
dle VP 126,127 
 
Ve vice kolových soutěžích je nutno uvést druh a 
celkovou výši ceny a její dělení dle VP 126,127 
 
V případě udílení speciálních cen  (putovní poháry, 
ceny nejmladšímu jezdci…) je nutné uvést přesná 
kritéria hodnocení. 
 
Pokud nebude zápisné ani startovné vybíráno (např. 
na zahajovací soutěži MČR) musí být tato skutečnost 
uvedena na rozpise 

Comment [MB22]: N 33 - 2 rozhodčí z jednoho místa 
N 34 - v KMK 3 rozhodčí v C 
N 39 - 5 (nebo 3) rozhodčí 

Comment [MB23]: V případě finančních cen nutno 
specifikovat celkovou hodnotu a hodnoty pro 
jednotlivá umístění. (viz. příklad u skokové soutěže) 
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4.3. Soutěž	č.3	–	Zkouška	všestrannosti	stupně	“Z”	

Otevřená	soutěž.	
Drezurní	zkouška	CN	2/14	
Terénní	zkouška:	2000-2500m	max	480m/min,	max	20sk.,	100cm	
Skoková	zkouška:	500m,	350m/min,	př./skoky	9/10,	100cm	
Startovné:	500	Kč	
Finanční	ceny	v	hodnotě	2000,--Kč	(500.450,350,300,300),	floty	dle	PJS	

	
4.4. Soutěž	č.4	–	Dvojspřeží:	H2	–	obtížnost	–	CAN2*	

Otevřená	soutěž.	
Drezurní	zkouška:		 FEI	č.8	B	(	Test	3*	C	HP2),	obd.100	x	40	m.		
Maratón:		 	 A:	cca	3000-5000m,	15	km/hod	:	TRANSFER(800-1500m)	

B:	cca	4000-6000m,	14	km/hod,	5	překážek		
Překážková	jízda:		 cca	700m,	250	m/min,	18	překážek,	2	kombinace,	branky	170	cm.	

	
	

	
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.	
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.	
	
	
Vyšetření	krví	na	infekční	anémii	koní	nesmí	být	starší,	než	6	měsíců.	
	
	
	
	
	

5.3. Podmínky	účasti,	kvalifikace	
	

	
	

Comment [MB24]: Specifikovat vlastní veterinární 
podmínky, nesmí být však v rozporu s veterinárními 
pravidly a podmínkami pro přesun koní v daném roce. 

Comment [MB25]: Možno specifikovat důležité 
informace z OVS 

Comment [MB26]: uvést veškeré omezující podmínky 
účasti v jednotlivých soutěžích. Pro MČR možno 
odkázat na STP. 
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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	a	u	dětí	do	18ti	let	jejich	zákonný	zástupce.	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	

Uzávěrka	objednávek	ustájení	je	do:	DD.MM.RRRR	12:00	
Ustájení	v	montovaných	turnajových	boxech.		
Je	vybírána	vratná	záloha	100Kč/box,	která	bude	vrácena	po	kontrole	kompletního	vyčištění	boxů.	
Cena	ustájení	300Kč/den	nebo	1000Kč	na	celou	dobu	závodů.	
Podestýlka	–	sláma	je	v	ceně	ustájení.	Piliny	za	příplatek	100Kč/den	
Seno	není	v	ceně	ustájení	a	je	možné	dokoupit	za	cenu	100Kč/den	
	

6.4. Ubytování,	elektrické	přípojky	
Ubytování	pořadatel	nezajišťuje	

	
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	louce	před	kolbištěm	
	

7. Partneři	závodů	
	

8. Schvalovací	doložka	
	

Rozpis	zpracoval:	 	 	 	 	 	 	 	 Rozpis	za	OV	ČJF	schválil:	
	

Comment [MB27]: Pokud není ustájení nabízeno, uvede 
se věta: 
„Ustájení pořadatel nezajišťuje“ 
 
V ostatních případech, je nutné specifikovat 
podmínky, ceny a uzávěrku objednávek ustájení. 
 
Je nutné specifikovat i podestýlku a krmení, zda je v 
ceně případně za je možné koupit. 

Comment [MB28]: V případě, že je nabízeno 
ubytování, je nutné specifikovat podmínky a ceny a 
uzávěrku objednávek ubytování 
 
Pokud je nabízena elektrická přípojka nutno 
specifikovat podmínky 

Comment [MB29]: Specifikovat místo parkování 


