
              
 

                            

Parkurové závody Slatiňany 

Oblastní mistrovství dětí a juniorů 

Východočeská oblast 

 JK Pegas z.s, subjekt ČJF MF0166 

Oficiální závody 

pátek 17.6. - neděle 19.6. 2022 

 
1. Základní ustanovení 
 
Základní informace 

Kategorie závodů:    CSN – A + Hobby 

Číslo Závodů:    220617F1  
Název závodů:   Parkurové závody Města Slatiňany 

    Oblastní mistrovství Východočeské oblasti - děti a junioři 
Pořadatel:    JK Pegas z.s (MF0166) 

tel: 605 860 801, 603 171 956 

e-mail: jezdeckepotrebyvachutka@gmail.com 

Spolupořádající subjekt:  JK Pablo Slatiňany z.s. (MF0006) 
Datum závodů:   17.6. - 19.6. 2022 

Místo konání:    Hřebčín Slatiňany 

Omezující kritéria:  V hobby soutěžích jezdci musí být členy ČJF a koně musí mít v 
průkazu vylepen QR kód z JIS 

 
 
 
Funkcionáři závodů 

Ředitel závodů:   František Slavík 

Sekretář závodů:   Hana Macková 

Kontaktní osoba:   Hana Macková 

Hlavní rozhodčí:   Oldřich Sojka (F0392) 
Sbor rozhodčí:   Ing. Markéta Kvapilová (F0484), Ing. Vladimír Zvěřina (F2720), 

Eva Siatková (F0218), Ing. Jana Dušková (F2810) 
Mgr. Pavlína Dušková (F2414) 

Stavitel parkuru:  Pavel Vachutka H0374, Michal Mundil (F1025) 
Komisař na opracovišti: určí hlavní rozhodčí, 19.6. Eva Siatková (F0218) 
Hlasatel:    Jiří Soukup 

Zpracovatel výsledků:  Ing. Vladimír Zvěřina (F2720), Ing. David Bendák (F0870) 
Lékařská služba:   Iva Chvojková 

Veterinární služba:   Veterinární klinika Heřmanův Městec  
Podkovářská služba:  Pořadatel nezajišťuje 



              
 

                            

 
Technické parametry 

Kolbiště:  50x100m písek + geotextilie 

Opracoviště:  krytá hala 20x50m 

Opracování:  povoleno hodinu před začátkem první soutěže 

 
 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

 
Uzávěrka přihlášek: 
úterý 14. 6. 2022 v 23:00 hod 

 
Přihlášky 

dle PJS přes Online systém JIS ČJF: http://www.jezdectvi.org 

 
Prezentace: 
Pouze pokud je změna na telefon: 605 860 801 

 
Technická porada 

Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné na sekretariátu závodů. 
 
Start 
první soutěže v 8:00 další následně 

 
Časový harmonogram: 
bude upraven aktuálně dle provozu hřebčína 

 
Sekretariát závodů   
V den konaní čas: 6:30 tel.: 605 860 801 
 

3. Soutěže, startovné a ceny 

 
Pátek 17.6. 
 
1. Skoková soutěž stupně ZLP 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.4. návazné rozeskakování na čas, handicap 298.2.5. 
Startovné: 400,- / soutěž. 
Ceny: Poukaz na věcné ceny 1.-.3.místo celkem 1500,- 
 
 
2. Skoková soutěž stupně LP** 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.1. bez rozeskakování handicap 298.2.5. 
Startovné: 400,- / soutěž. 
Ceny: Poukaz na věcné ceny 1.-.3.místo celkem 1500,- 

http://www.jezdectvi.org/


              
 

                            

 
3. Skoková soutěž stupně SP** 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.1. bez rozeskakování handicap 298.2.5. 
Startovné: 400,- / soutěž. 
Ceny: Poukaz na věcné ceny 1.-.3.místo celkem 1500,- 
 
Hobby soutěže: 
 
4. Skoková soutěž hobby  80cm 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. soutěž na limitovaný čas bez rozeskakování 
Startovné: 400,- / soutěž. 
Ceny: Poukaz na věcné ceny 1.-.3.místo celkem 1500,- 
 
5. Skoková soutěž hobby 90 cm 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. soutěž na limitovaný čas bez rozeskakování 
Startovné: 400,- / soutěž. 
Ceny: Poukaz na věcné ceny 1.-.3.místo celkem 2000,- 
 
 
Sobota 18.6. 
 
6. Skoková soutěž ZM (90cm) 
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. soutěž na limitovaný čas bez rozeskakování 
Startovné: 400,- / soutěž. 
Ceny: Poukaz na věcné ceny 1.-.3.místo celkem 2000,- 
 
7a.  Skoková soutěž stupně Z (100cm) – otevřená soutěž 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.4. s návazným rozeskakováním na čas 

Startovné: 400,- / soutěž. 
Ceny: Poukaz na věcné ceny 1.-.3.místo celkem 2000,- 
 
7b. 1.kolo OM VčO dětí – skoková soutěž stupně Z (100cm)- pouze pro účastníky OM VčO 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 273.3.4.1.4.4. dvoukolová soutěž 

Startovné: 100,- / soutěž 
 
8.  Skoková soutěž stupně ZL (110cm) 
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.4. s návazným rozeskakováním na čas 

Startovné: 450,- / soutěž.  
Ceny: Poukaz na věcné ceny 1.-.3.místo celkem 3000,- 
 
9a. Skoková soutěž stupně L* (115cm) – otevřená soutěž 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.1. bez rozeskakování 
Startovné: 450,- / soutěž. 
Ceny: finanční celkem 5000.-  1. – 5.místo (1500, 1300,1000,750,450) 



              
 

                            

 
9b. 1.kolo OM VčO juniorů – skoková soutěž stupně L* (115cm)- pouze pro účastníky OM VčO 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 273.3.4.1.4.4. dvoukolová soutěž 

Startovné: 100,- / soutěž 

 
10. Skoková soutěž stupně S* (125cm) „Cena firmy STROJMOTIV“ 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním 

Startovné: 500,- / soutěž. 
Ceny: finanční celkem 10000,-  1. – 6.místo (3300,2700,1700,1000,800,500) 
 
11. Skoková soutěž stupně LP** 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.1. bez rozeskakování handicap 298.2.5. 
Startovné: 400,- / soutěž. 
Ceny: Poukaz na věcné ceny 1.-.3.místo celkem 1500,- 
 
12. Skoková soutěž stupně SP** 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.1. bez rozeskakování handicap 298.2.5. 
Startovné: 400,- / soutěž. 
Ceny: Poukaz na věcné ceny 1.-.3.místo celkem 1500,- 
 
 
Neděle 19.6. 
 
13.  2.kolo OM VčO dětí - skoková soutěž stupně ZL (110 cm) -pouze pro účastníky OM VčO 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 273.3.4.1.4.4. dvoukolová soutěž 

Startovné: 100,- /soutěž 

 
14 a. Skoková soutěž otevřená stupně L** (120cm) „Cena Veterinární kliniky Heřmanův Městec“ 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.1. bez rozeskakování 
Startovné: 500,- / soutěž. 
Ceny: finanční celkem 5000,- 1. – 5.místo (1500,1300,1000,700,500) 
 
14 b.  2.kolo OM VčO juniorů – skoková soutěž stupně L**(120cm)-pouze pro účastníky OM VčO 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 273.3.4.1.4.4. dvoukolová soutěž 

Startovné: 100,- /soutěž 

 
15. Skoková soutěž stupně S** (130cm)  „ Cena firmy Allspan“ 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.1. bez rozeskakování 
Startovné: 500,- / soutěž. 
Ceny: finanční celkem 15000,- 1. – 6.místo (5000,4000,3000,1500,1000,500) 
 
 
 

 



              
 

                            

 
16. Skoková soutěž stupně ST** (140cm) „Cena Města Slatiňany“ 

Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním 

Startovné: 500,- / soutěž. 
Ceny: finanční celkem 20000,- 1. – 5.místo (6600,5700,4700,2000,1000) 
 
17. Skoková soutěž stupně T* (145 cm) 
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.1. bez rozeskakování 
Startovné: 500,- / soutěž. 
Ceny: floty 
 
Soutěže jednotlivců – OM VčO 

  
Čl. 273.3.4.1.4.4. – dvoukolová soutěž, jednotlivá kola nejsou samostatně hodnocena. O umístění 
na medailových místech při rovnosti součtu trestných bodů obou kol rozhoduje rozeskakování. 
Ostatní soutěžící se umístí podle součtu trestných bodů z obou kol a času dosaženého v druhém 
kole. Prvního kola mistrovské soutěže jednotlivců se smí každý jezdec zúčastnit max. se dvěma 
koňmi, do výsledku soutěže bude započítán jen výsledek lepšího z nich, druhého kola mistrovské 
soutěže se smí jezdec zúčastnit pouze s jedním koněm, a to pouze s koněm, který dokončil první 
kolo. Pokud se jezdec rozhodne účastnit druhého kola s koněm, který dosáhl v prvním kole horšího 
výsledku, musí tuto skutečnost oznámit nejpozději do 10-ti minut po ukončení prvního kola a bude 
v rámci Rozhodování obou kol započítán výsledek pouze tohoto koně a to včetně pozice na 
startovní listině druhého kola. Pokud jezdec v termínu změnu neohlásí, do druhého kola postupuje 
automaticky lépe umístěný kůň. Ve druhém kole se startuje v obráceném pořadí dle výsledku a 
času 1. kola. 
 
Ceny OM VčO : 
Děti :    Finanční ceny celkem 4 000,-Kč        1.až 5.místo(1 500, 1 000, 700, 500, 300,) 
Junioři  :   Finanční ceny celkem 4 000,-Kč   1.až 5.místo(1 500, 1 000, 700, 500, 300,) 
 
4. Technická ustanovení 
 
Předpisy 

Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními 
pravidly a tímto rozpisem závodů. 

Účastníci budou dekorování dle VP čl. N3 

Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128 

Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 

Sázky nejsou povoleny. 

 

 

 

 



              
 

                            

Veterinární předpisy 

Zahraniční účastníci z členských zemí EU mají povinnost vystavení veterinárního osvědčení 
(TRACES) vzor 2009/156. 
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí ob-
sahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2022 

Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení 
koní do příchodu veterinárního lékaře. 

Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 

 
5. Obecné informace 

 
Odpovědnost pořadatele 

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a je-
jich poškození. Za způsobilost (Sportovce 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 zá-
stupce. 

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 

 
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 ! 
 
 
Ustájení 

Je možný omezený počet ustájení po telefonické domluvě: 
Ing. Jana Höcková- tel .: 602 424 664 

Stolany (6 km), popř. Veterinární Klinika Heřmanův Městec (13 km) 
 
 

Ubytování, elektrické přípojky 

Ubytování pořadatel nezajišťuje. 

 

Ostatní služby 

Lékařská služba   uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 

Veterinární služba  zajištěna proti úhradě 

Podkovářská služba  Pořadatel nezajišťuje 

Občerstvení   zajištěno v areálu závodiště po celý den 

Parkování vozidel  na označeném parkovišti 

 
 
 
 



              
 

                            

 
 
Parkování: 
Pouze na vyhrazených místech! 
Prosím řiďte se pokyny organizátora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpis zpracoval:    Rozpis za OV VčO schválil: dne 19. 5. 2022 

Pavel Vachutka    Jaroslav Hupka 

 


