
 
 
 

 
 

 
 
                                                 

Rozpis jezdeckých halových závodů  
       TJ Moravan Brno a Jezdecká školy Smékal 

Základní ustanovení: 
1.1    Pořadatel :  MG10+89 TJ Moravan Brno a Jezdecká škola Smékal 
                          Veveří 109, 616 00 Brno, tel./fax 541 211 617 
1.2    Datum konání :  21.- 22.11.2009 
1.3    Místo konání :  TJ Moravan Brno, Veveří 109 
1.4.1  Kolbiště :  hala 60 x 25 m 
1.4.2  Opracoviště :  hala 13x40 m, přístřešek 40 x 40m 
1.5    ředitel zavodů :  Prof.MVDr.Zdeněk Věžník, DrSc. 
  hospodář závodů :  Jana Hejlková . 
       hlavní rozhodčí :  Jarmila Konečná 
       rozhodčí                         :  Vladislava Smékalová, Iveta Adámková 
                 autor parkurů :  Robert Smékal 
       technický delegát :  Ing.Jiří Smékal  
       správce parkuru :  Milan Pospíšil 
       veterinární dozor :  zajistí pořadatel 
Technické údaje: 
2.1   Předpisy :  Pravidla jezdeckého sportu, jejich doplňky a ustanovení 
         tohoto rozpisu 
2.2    Soutěže  
 SOBOTA 21.11.2009 
 2.2.1  soutěž č.1  Parkur dvoufázové skákání 90/90 cm  Hobby soutěž (PJS N9.3) 
                                  1.fáze 8 překážek  bez kombinace 
                   2.fáze 4 překážky bez kombinace   
                                  Rozhodování PJS čl.274.5.3 ve druhé fázi rozhodují trestné body a čas 
 2.2.2  soutěž č.2  Parkur dvoufázové skákání 100/100 cm 
                   1.fáze 8 překážek  s jednou kombinací 
                   2.fáze 4 překážky bez kombinace   
                                  Rozhodování PJS čl.274.5.3 ve druhé fázi rozhodují trestné body a čas 
 2.2.3  soutěž č.3  Parkur dvoufázové skákání 110/110 cm 
                   1.fáze 8 překážek  s jednou kombinací 
                   2.fáze 4 překážky bez kombinace     
                                  Rozhodování PJS čl.274.5.3 ve druhé fázi rozhodují trestné body a čas 
 2.2.4  soutěž č.4  Parkur dvoufázové skákání 120/120 cm 
                   1.fáze 8 překážek  s jednou kombinací 
                   2.fáze 4 překážky bez kombinace     
                                  Rozhodování PJS čl.274.5.3 ve druhé fázi rozhodují trestné body a čas 
                 2.2.5 soutěž č.5  Parkur dvoufázové skákání 130/130 cm 
                   1.fáze 8 překážek  s jednou kombinací 
                   2.fáze 4 překážky bez kombinace     
                                  Rozhodování PJS čl.274.5.3 ve druhé fázi rozhodují trestné body a čas 
 NEDĚLE 22.11.2009 
 2.2.6  soutěž č.6 Parkur dvoufázové skákání 90/90 cm  Hobby soutěž (PJS N9.3) 
                                  1.fáze 8 překážek  bez kombinace 
                   2.fáze 4 překážky bez kombinace   
                                  Rozhodování PJS čl.274.5.3 ve druhé fázi rozhodují trestné body a čas 
 2.2.7  soutěž č.7  Parkur dvoufázové skákání 100/100 cm 
                   1.fáze 8 překážek  s jednou kombinací 
                   2.fáze 4 překážky bez kombinace     
                                  Rozhodování PJS čl.274.5.3 ve druhé fázi rozhodují trestné body a čas 
 2.2.8  soutěž č.8  Parkur dvoufázové skákání 110/110 cm 
                   1.fáze 8 překážek  s jednou kombinací 
                   2.fáze 4 překážky bez kombinace     
                                  Rozhodování PJS čl.274.5.3 ve druhé fázi rozhodují trestné body a čas 
  



 
 
  
 2.2.9  soutěž č.9  Parkur dvoufázové skákání 120/120 cm 
                   1.fáze 8 překážek  s jednou kombinací 
                   2.fáze 4 překážky bez kombinace     
                                  Rozhodování PJS čl.274.5.3 ve druhé fázi rozhodují trestné body a čas 
 
 2.2.10 soutěž č.10  Parkur dvoufázové skákání 130/130 cm 
                   1.fáze 8 překážek  s jednou kombinací 
                   2.fáze 4 překážky bez kombinace     
                                  Rozhodování PJS čl.274.5.3 ve druhé fázi rozhodují trestné body a čas 
2.3  Vyhodnocení soutěží      Soutěže budou vyhodnocovány podle kategorie startujících na skupiny A, B, C 
  Kategorie A – jezdci do 20 roků mimo jezdce, kteří v roce 2009 startovali 
  v soutěžích ST a vyšších 
  Kategorie B – (medium třída) pro jezdce, které nelze zařadit do skupin A nebo C 
  Kategorie C – jezdci, kteří v roce 2009 startovali v soutěžích ST a vyšších 
2.3 Časový rozvrh: 
 Sobota  21.11.2009     7.30 -  9.00 hod.    prezentace, i telefonicky 541211617  
                            10.00 hod.    soutěž č.1,2,3,4,5 
 Neděle  22.11.2009 10.00 hod.    soutěž č.6,7,8,9,10  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti 
 na počtu došlých  přihlášek 

Všeobecné údaje: 
3.1  Jmenovité přihlášky  TJ Moravan Brno 
                                    Veveří 109 
                                    616 00 Brno 
  nebo faxem 541 211 617 nebo E-mail: smekal.j@volny.cz 
                                    v termínu do 17.listopadu 2009 

V přihláškách uveďte u každé soutěže i kategorii jezdce pro  
 vyhodnocení 
Předběžné startovní listiny budou umístěny od 18.11. na stránkách  
www.berthall.cz  

3.2  Konečné přihlášky při prezentaci  
3.3  Peněžité plnění startovné 250,- Kč/ start v soutěži  
                                     
3.4  Prezentace 7.11.2009 od 7.30-9.00 hod. možno i telefonicky  549254142 
 
3.5  Technická porada nekoná se                
3.6  Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
3.7  Ubytování pořadatel nezajišťuje 
3.8  Ustájení  500,-Kč box/den,  
  1000,- Kč box/závod (pátek-neděle) 
3.9  Krmivo pořadatel zajišťuje seno a slámu 
3.10  Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace 
 
Veterinární předpisy:             
4.1     Podle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2009 
 
Poskytované služby: 
5.1 Lékařskou službu zajišťuje pořadatel 
5.2 Veterinární službu zajišťuje pořadatel proti úhradě 
5.3 Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě 
 
Ostatní ustanovení: 
6.1  Ceny a dekorování:        V každé soutěži bude určeno pořadí podle PJS, ale vyhodnocení a dekorování 

bude provedeno  v každé soutěži podle příslušné kategorie startujících      
Vítěz kategorie  v každé soutěži obdrží věcnou cenu.   

  
6.2 Pořadatel neručí za ztráty poškození věcí,za úrazy koní a jezdců. 
6.3 Sankce podle PJS 
 
Rozpis závodů schválen OV ČJF Brno dne:  
 
     Robert Smékal                            Prof.MVDr.Zdeněk Věžník, DrSc. 
          Jezdecká škola Smékal                                ředitel závodů 


