
          JK Ptýrov  MB 0288 
 
                        Rozpis jezdeckých závodů dne 8.8.-10.8.2014 

MČR S – d,J 2014 

814B1                       
Základní údaje  
Pořadatel:             JK Ptýrov o.s. z pověření ČJF  

Datum konání :    8.-10. srpna 2014 
Místo konání:      Jezdecký areál Ptýrov, areál Jízdárny čp.25 

Kolbiště:              60 x 70 m, povrch písčitý 

Opracoviště:        30 x 60 m, povrch písčitý 
  

Funkcionáři závodů  
Ředitel:                      Ing.Vladimír Bednář 

Sekretář závodů: 
Zpracování výsledků: 

Technické zabezpečení:                                       

Ing. Pavlína Bůžková 
Jiří Bůžek 

Daniel Voksa, Josef Jermář 
 

Sbor rozhodčích  

Hlavní rozhodčí:       Ing. Marcela Šímová 
Rozhodčí:                 MVDr. Marcela Burešová   Irena Hůlková 

 Martina Jánošíková 
Hlavní komisař: 

Komisař: 
Technický delegát:   

Ing. Jan Metelka     

Jana Nosková          
Václav Drbal 

Autor parkurů:          Ing. Jan Šíma 
  

Ozvučení: Ludvík Jandourek 
Hlasatel: Aleš Suchánek 

_____________________________________________________ 

 
Technické údaje 

Pravidla jezdeckého sportu, Veterinární a Všeobecná pravidla, sportovně-
technické podmínky MČR 2014 a ustanovení tohoto rozpisu. 

 
 

SOUTĚŽE: 
 

MČR – děti (12-14 let) – I. kolo ZL (110) - soutěž č.1 

                   II. kolo L* (115) - soutěž č.4 
                   III. kolo L* (115) - soutěž č.8  

MČR – junioři mladší (14-16 let) – I. kolo L** (120) - soutěž č.2 
                     II. kolo S* (125) - soutěž č.6 

                     III. kolo S** (130) - soutěž č.10 



 

MČR – junioři starší (17-18 let) – I. kolo S* (125) - soutěž č.3 
                                II. kolo S** (130) - soutěž č.7 

                                III. kolo S** (130) - soutěž č.11 

MČR – družstva – I. kolo L* (115) - soutěž č.5 
                          II. kolo L** (120) - soutěž č.9 

 
PÁTEK 
 

Zahajovací trénink 

Dle PJS čl.202, čas 90 vteřin, děti, družstva 100-110 cm, junioři 110-120 

cm. Startovné se neplatí.  
 

1. Skoková soutěž stupně ZL 

Soutěž je prvním kolem mistrovské soutěže kategorie dětí. 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů MČR, 

je hodnocená i jako samostatná soutěž, soutěžící mimo mistrovské kategorie 
startují na konci soutěžního pole a musí uhradit startovné. 

Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování, mistrovská 

soutěž dle PJS čl.299 (3) 

Startovné: 350,- Kč 
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 4.500,- na 1.-6. místě 
 

2. Skoková soutěž stupně L** 
Soutěž je prvním kolem mistrovské soutěže mladších juniorů. 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů MČR 
s kvalifikací pro danou obtížnost, je hodnocená i jako samostatná soutěž, 

soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a musí 
uhradit startovné. 

Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování, mistrovská 

soutěž dle PJS čl.299 (3) 

Startovné: 400,- Kč 
Ceny:  Věcné ceny v hodnotě 5.000,- na 1.-6. místě 
 

3. Skoková soutěž stupně S* 
Soutěž je prvním kolem soutěže starších juniorů. 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů MČR 
s kvalifikací pro danou obtížnost, a je hodnocená i jako samostatná soutěž, 

soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a musí 
uhradit startovné. 

Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování, mistrovská 

soutěž dle PJS čl.299 (3) 
Startovné: 400,- Kč 

Ceny:  Věcné ceny v hodnotě 5.500,- na 1.-6. místě 
 

 
SOBOTA 
 

    4. Skoková soutěž stupně L* 

Soutěž je druhým kolem mistrovské soutěže dětí. 
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů MČR, 

a je hodnocená i jako samostatná soutěž, soutěžící mimo mistrovské kategorie 
startují na konci soutěžního pole a musí uhradit startovné. 

Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování, mistrovská 
soutěž dle PJS čl.299 (3) 

Startovné:400,- Kč 
Ceny:  Věcné ceny v hodnotě 5.500,- na 1.-6. Místě 



 
    5. Skoková soutěž stupně L* 

Soutěž je prvním kolem mistrovské soutěže družstev. 
Hodnocení dle PJS čl.299 (2) 
 

    6.  Skoková soutěž stupně S* 
Soutěž je druhým kolem mistrovské soutěže mladších juniorů. Zároveň je 
přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů MČR s kvalifikací 
pro danou obtížnost, a je hodnocená i jako samostatná soutěž, soutěžící mimo 

mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a musí uhradit startovné. 

Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování, mistrovská 

soutěž dle PJS čl. 299 (3) 
Startovné:400,- Kč 

Ceny: Věcné ceny v hodnotě 6.000,- na 1.-6. místě 
 

     7. Skoková soutěž stupně S** 
Soutěž je druhým kolem mistrovské soutěže starších juniorů. Zároveň je 

přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů MČR s kvalifikací 
pro danou obtížnost, a je hodnocená i jako samostatná soutěž, soutěžící mimo 
mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a musí uhradit startovné. 

Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování, mistrovská 
soutěž dle PJS čl. 299 (3) 

Startovné: 400,- Kč 
Ceny:  7.000,- (2.200, 1.800, 1.200, 800, 500, 500) 

 
 
NEDĚLE 
 

     8. Dvoufázové skákání 110/115 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce kvalifikované účastníky MČR 
mimo dvojice startující v soutěžích č.9-12 

Hodnocení dle PJS č. 274.5.3. 
Startovné: 350,-Kč 

Ceny: Věcné ceny v hodnotě 4.500,- na 1.-6. místě 
 

      9. Skoková soutěž stupně L* 
Soutěž je třetím kolem mistrovské soutěže dětí. Do třetího kola postupuje 
maximálně 25 nejlepších kvalifikovaných účastníků, pokud z nutných 
organizačních důvodů hlavní rozhodčí nerozhodne jinak. Účastníci startují dle 

výsledků předchozích kol od nejhoršího k nejlepšímu. 

Hodnocení dle PJS čl. 299 (3), s rozeskakováním na medailových místech. 
 

     10. Skoková soutěž stupně L** 
Soutěž je druhým kolem mistrovské soutěže družstev. Do druhého kola 

postupuje maximálně 10 nejlepších družstev, pokud z nutných organizačních 
důvodů hlavní rozhodčí nerozhodně jinak.  Účastníci startují dle výsledku 

družstva v předchozím kole od nejhoršího k nejlepšímu. 

Hodnocení dle PJS čl. 299 (2), s rozeskakováním na medailových místech. 
 

    11. Skoková soutěž stupně S** 
Soutěž je třetím kolem mistrovské soutěže mladších juniorů. Do třetího kola 

postupuje maximálně 25 nejlepších kvalifikovaných účastníků, pokud z nutných 
organizačních důvodů hlavní rozhodčí nerozhodne jinak. Účastníci startují dle 
výsledků předchozích kol od nejhoršího k nejlepšímu.  

Hodnocení dle PJS čl. 299 (3), s rozeskakováním na medailových místech. 
 



 

    12. Skoková soutěž stupně S** 
Soutěž je třetím kolem mistrovské soutěže starších juniorů. Do třetího kola 
postupuje maximálně 25 nejlepších kvalifikovaných účastníků, pokud z nutných 

organizačních důvodů hlavní rozhodčí nerozhodne jinak. Účastníci startují dle 
výsledků předchozích kol od nejhoršího k nejlepšímu. 

Hodnocení dle PJS čl. 299 (3), s rozeskakováním na medailových místech. 

 

___________________________________________________________ 
 

 

Předběžný časový harmonogram závodů 

Vstupní prezentace se koná ve čtvrtek 7.8. v 17:00-20:00 hod., případně 
v pátek 8.8. v 6:30-7:30 hod. v kanceláři závodů na věži rozhodčích. Při 

prezentaci obdrží každý soutěžící dárkový balíček. 
V pátek v 18:00 proběhne slavnostní nástup všech soutěžících, poté bude 

následovat technická porada ve VIP prostorách, a následně pak zde i 
losování družstev.  

Prezentaci do jednotlivých soutěží a jméno koně do vyšších kol 

mistrovských soutěží nahlásí vedoucí ekipy vždy předchozí den v kanceláři 
závodů – ve čtvrtek nejpozději do 19:00 hod., další dny vždy 

nejpozději 30 min po ukončení poslední soutěže dne.  
Začátek soutěží: v pátek v 8:00 hod zahajovací trénink, sobota a neděle 

v 9:00 hod, ostatní navazují. 
Sekretariát závodů pracuje na věži rozhodčích pátek-neděle v době od 8:00 do 

20:00 hod vždy v pauzách mezi soutěžemi. 

 

Ceny a peněžitá plnění: 
Floty dle PJS. Finanční a věcné ceny mistrovských a otevřených soutěží 

činí celkem 205.000,- Kč. 
Mistrovské trofeje v hodnotě 120.000 (mistrovská soutěž dětí 10.000, 5.000, 

5.000 / mladších juniorů 10.000, 5.000, 5.000 / starších juniorů 10.000, 5.000, 
5.000 / družstva 12 x 5.000 na 1.až 3. místě). 

Ceny - mistrovské soutěže: 
Družstva: Věcné ceny v hodnotě 36.000,- (12.000, 8.000, 6.000, 6.000, 4.000) 
Dekorováno bude pět nejlépe umístěných družstev. 

Děti: Věcné ceny v hodnotě 35.000,- na 1.-6.místě 
Mladší junioři: Věcné ceny vyplácené v korunách 15.000,- (5.000, 3.500, 2.500, 
2.000, 1.000, 1.000)  

                    Věcné ceny v hodnotě 32.000,- na 1.-6.místě) 
Starší junioři: Věcné ceny vyplácené v korunách 17.000,- (5.500, 4.000, 3.000, 

2.000, 1.500, 1.000) 
                    Věcné ceny v hodnotě 32.000,- na 1.-6.místě) 

 
Všeobecné údaje: 

Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní 
zasílejte sekretáři oblasti, a ti pak následně do termínu uzávěrky 

přihlášek na adresu: JK Ptýrov, Ptýrov 25, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
nebo na e-mail: info@farmaptyrov.cz. Informace na telefonu 

722 260 260. Přihláška je současně i závaznou objednávkou boxů, boxy 
je třeba současně objednat a případně specifikovat v objednávacím 

formuláři, který naleznete na www.farmaptyrov.cz nebo na www.mcr-
ptyrov.cz. Na základě objednávky Vám bude vygenerován předpis platby 

pro úhradu převodem.  
               

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 29. července 2014 do 12:00 hod. 

mailto:info@farmaptyrov.cz
http://www.farmaptyrov.cz/
http://www.mcr-ptyrov.cz/
http://www.mcr-ptyrov.cz/


 
Konečné přihlášky do soutěží budou upřesněny do ukončení prezentace.  
Součástí přihlášky musí být i potvrzení kvalifikace sekretářem oblasti, u závodů, 

které v době uzávěrky nemají výsledky zadány do centrální databáze ČJF, je 
nutné potvrzení výsledku hlavním rozhodčím závodů.  
Povinnou součástí přihlášky sekretáře oblasti je i jméno vedoucího ekipy, který 

musí být přítomen na závodech po celou dobu jejich trvání počínaje čtvrteční 

prezentací. 

Neúplné přihlášky nebudou přijaty.  
 
Vedoucího ekipy určí konkrétní oblast, ten pak bude po celou dobu konání 

závodů zodpovědný za komunikaci s pořadatelem a sborem rozhodčích. 

 

Podmínky účasti: 
Platné licence jezdců a koní a kvalifikace dle kvalifikačních podmínek včetně 

nominace oblasti, počet koní na jednoho jezdce max.4.  
Na MČR může startovat pouze jezdec, člen ČJF , který je občanem ČR, 

registrovaný v dané oblasti a držitel platné licence ČJF. 
Prezentace provedená dle časového rozvrhu. 
Pro mistrovské soutěže jednotlivců může každý soutěžící startovat maximálně na 

třech koních, a to v zahajovacím skákání, event. v prvním kole. V druhém kole 
mistrovských soutěží pak na dvou koních, a ve třetím pouze na jednom koni. 

V soutěži družstev startuje jezdec s jedním koněm, družstva mohou být smíšená 
z jezdců všech tří kategorií, za každou oblast maximálně 2 družstva. Koně do 
soutěže družstev musí účastník určit  do termínu ukončení prezentace prvního 

kola, složení družstev a pořadí startujících v rámci družstva určí vedoucí oblastní 
ekipy. 

Závodů a současně tím i všech výše uvedených soutěží se mohou zúčastnit 
pouze dvojice kvalifikované na MČR a nominované příslušnou oblastí, v průběhu 
závodů nelze měnit složení jednotlivých dvojic. Dvojice vyloučená v některém 

z kvalifikačních kol mistrovských soutěží se smí nadále zúčastnit  pouze 
samostatně  hodnocených soutěží. 

Protesty v souladu s PJS. 
 

Pro mistrovské soutěže není podmínkou účasti platba startovného, jezdci, 
kteří nemají zájem o současné hodnocení v samostatných soutěžích, musí 

tuto skutečnost oznámit při prezentaci. 
 

 
Ustájení a ostatní poplatky 

Na základě přihlášky na MČR v termínu uzávěrky přihlášek. Ustájení v 
turnajových boxech ve dnech 7-11.8.2014 do 12:00 hod.  

Celkový poplatek zahrnuje:  

Ustájení za jednoho koně včetně podestýlky a sena činí 1.900,-Kč + DPH, 
tj. 2.300,- Kč vč.DPH, stravenka na oběd na pátek-neděli 240,- Kč 

vč.DPH (bude účtována jen pro první dva koně v objednávce), kauce 
500,-Kč za vyčištění boxu (bude vrácena v hotovosti proti předanému 

vyčištěnému boxu.  
Poplatek (celkem 3.040,-Kč) je splatný nejpozději do 5.8.2014, úhrada 

převodem na číslo účtu 242051900/0300, variabilní symbol dle předpisu 
platby. Daňové doklady budou připraveny k vyzvednutí při prezentaci. 

Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednavatelem 
využit. 

Připojení na el.proud 600,-Kč, kauce el. přípojka 1.000,- Kč. Poplatky jsou 
splatné při prezentaci. Hodnota stravenek při platbě v hotovosti na místě 

300,-Kč, jednotlivé dny 120,-Kč/stravenka.  



 

Veterinární předpisy 
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady dle 

směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2014. 
Veterinární přejímka se nekoná. 

 
Poskytované služby 

Veterinární služba a podkovářská služba za úhradu vykonaných úkonů. 
Veterinární službu zajišťuje MVDr. Čačková Lýdia 

Podkovářskou službu zajišťuje Jiří Tměj 
Stravování je zajištěno v areálu po celou dobu konání závodů, ubytování 

přímo v areálu nebo v blízkém okolí (info a ceny na www.farmaptyrov.cz,  

www.mcr-ptyrov.cz).  
Kontaktní osoba Ing. Pavlína Bůžková, informace po dobu trvání závodů 

na tel. 725058181 a 722260260. 
Lékařskou službu zajišťuje USZSSK Mladá Boleslav. 

Na všech akcích doprovodného programu je vstup všech účastníků 
zdarma.  

 
 

Ostatní ustanovení 
Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody nebo nemoci, 

které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody 
pořadatel nehradí. 

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky. 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu trvání 

akce je zakázáno volné pobíhání psů po areálu. 
 

 

 

Za pořadatele zpracovala dne 27.6.2014 Ing. Pavlína Bůžková 
 

 
Rozpis schválen dne: 2.7.2014 

VV ČJF – Ing. Jan Metelka 

http://www.farmaptyrov.cz/
http://www.mcr-ptyrov.cz/

