
   ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O. S.

ROZPIS.
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  :

1.1. MISTROVSTVÍ ČR VE VŠESTRANNOSTI 2012.
SENIOŘI, JUNIOŘI MLADŠÍ + STARŠÍ, DĚTI, PONY.

1.2.  ČÍSLO ZÁVODU : 713V1

1.3. POŘADATEL ZÁVODU :  Z POVĚŘENÍ ČJF :

 „ SOUTĚŽE PODKOVY“, O.P.S. HUMPOLEC, MV 074

1.4. DATUM ZÁVODU  :    13. – 15. 7. 2012.

1.5. MÍSTO KONÁNÍ ZÁVODU: ZÁVODIŠTĚ ŠKOLNÍHO STATKU HUMPOLEC - DUSILOV
1.6.1. KOLBIŠTĚ : TRAVNATÉ
1.6.2. OPRACOVIŠTĚ : TRAVNATÉ

2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:

2.1.1.  ŘEDITEL ZÁVODŮ : ING. JAN MÁCHA
2.1.2. ŘEDITEL OV ZÁVODŮ: ING. JIŘÍ KLUBAL
2.2. SEKRETÁŘ ZÁVODŮ ( TAJEMNÍK): FRANTIŠEK HÁVA
2.3. HLAVNÍ ROZHODČÍ : ING. ANTONÍN KLAUZ
2.4. ČLENOVÉ SBORU ROZHODČÍCH :  VĚRA FIŠAROVÁ, ING. MARKÉTA KVAPILOVÁ,

 ILONA MATOUŠKOVÁ, DANIELA DIRINGEROVÁ, BOHUSLAV ŠUBR
2.5. TECHNICKÝ DELEGÁT : ZDENĚK SÁGL
2.6. AUTOR, STAVITEL TRATÍ I PARKURŮ : ZDENĚK KUSÝ
2.7.1 HLAVNÍ KOMISAŘ :  ING. PATRIK SUKDOLÁK
2.7.2. KOMISAŘ : ZDENĚK NĚMEC
2.8. HLASATEL : JAROSLAV GRODL
2.9. VÝPOČETNÍ STŘEDISKO: JANA BAMBUCHOVÁ

3. TECHNICKÉ ÚDAJE:

3.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, Sportovně technické podmínky  MČR 2012
a ustanovení tohoto rozpisu.

3.2. SOUTĚŽE:

3.2.1. „ST“, CNC 2*    MČR/C -  SENIOŘI    

 Drezurní zkouška: FEI 2009 2*B
  Terénní zkouška:    2800 – 3600 m, 550 m/min. max. 32 sk. 115 cm
  Skoková zkouška: max. 600 m, 350 m/min., př./skoky : 10-11/14, 120 cm



Technické podmínky shodné se soutěží CIC2*.
Kvalifikace dvojice  (jezdec-kůň): kvalifikační podmínky shodné s kvalifikací pro
soutěž CIC2* v limitech dle čl. 506 Pravidel všestrannosti. Jezdec je povinen
zaslat datum a místo spln ění kvalifikace spole čně s přihláškou po řadateli M ČR

3.2.2. „L“     M ČR/C -  JUNIOŘI   STARŠÍ   17 -18 LET     
Drezurní zkouška: CN 6/09
Terénní zkouška: 2200 – 3000 m,  450-500  m/min., max. 25 sk.105 cm
Skoková zkouška: max. 500 m, 350 m/min., př./skoky: 9-10/12, 110 cm

Kvalifikace dvojice (jezdec-kůň): dosažení 1 kvalifikačního výsledku minimálně ze
soutěže st. „ZL “,  v limitech: max. 75 tr.b. v drezuře, max. 20 tr.b. na překážkách
v terénní části, max. 16 tr.b. na překážkách ve skokové části soutěže. Kvalifikační
výsledek musí být dosažen v období od prvního dne po ukončení mistrovské soutěž
v roce 2011 do data zahájení soutěže v roce 2012. Jezdec je povinen zaslat datum a
místo splnění kvalifikace společně s přihláškou pořadateli MČR.

3.2.3. „ZL“   M ČR/C -  JUNIOŘI   MLADŠÍ   14 -16 LET       
Drezurní zkouška: CN 4/10
Terénní zkouška: 2000 – 2500 m,  430-480  m/min., max. 20 sk.100 cm
Skoková zkouška: max. 500 m, 350 m/min., př./skoky: 9-/10, 100 cm

Kvalifikace dvojice (jezdec-kůň): dosažení 1 kvalifikačního výsledku minimálně ze
soutěže st. „ZL “,  v limitech: max. 75 tr.b. v drezuře, max. 20 tr.b. na překážkách
v terénní části, max. 16 tr.b. na překážkách ve skokové části soutěže. Kvalifikační
výsledek musí být dosažen v období od prvního dne po ukončení mistrovské soutěž
v roce 2011 do data zahájení soutěže v roce 2012. Jezdec je povinen zaslat datum a
místo splnění kvalifikace společně s přihláškou pořadateli MČR.

3.2.4. . „ZL“   M ČR/C -  DĚTI   12 -14 LET       
Drezurní zkouška: CN 4/10
Terénní zkouška: 2000 – 2500 m,  430-480  m/min., max. 20 sk.100 cm
Skoková zkouška: max. 500 m, 350 m/min., př./skoky: 9/10, 100 cm

Kvalifikace dvojice (jezdec-kůň): dosažení 1 kvalifikačního výsledku minimálně ze
soutěže st. „Z“,  v limitech: max. 75 tr.b. v drezuře, max. 20 tr.b. na překážkách
v terénní části, max. 16 tr.b. na překážkách ve skokové části soutěže. Kvalifikační
výsledek musí být dosažen v období od prvního dne po ukončení mistrovské soutěž
v roce 2011 do data zahájení soutěže v roce 2012. Jezdec je povinen zaslat datum a
místo splnění kvalifikace společně s přihláškou pořadateli MČR.

3.2.5.  MČR/C -  PONY :

3.2.5.1.     10 -12 LET  : Pony obtížnost „ZL“

Drezurní zkouška: CN 2/09 (obdélník 20 x 60 m)
Terénní zkouška: 1200 – 1700 m,  350-400  m/min., max. 15 sk. Do 70 cm
Skoková zkouška: 70 cm (dle parametrů ZLPA)



3.2.5.2.     13 -16 LET  : Pony obtížnost „L“

Drezurní zkouška: CN 4/10 (obdélník 20 x 60 m)
Terénní zkouška: 1200 – 1800 m,  400-450  m/min., max. 15 př./16 skoků,

jedna kombinace, výška  do 80 cm
Skoková zkouška: 80 cm (dle parametrů ZLPB)

Kvalifikace dvojice (jezdec-kůň): dosažení minimálně 1 kvalifikačního výsledku o
obtížnosti odpovídající mistrovské  soutěži  v limitech: max. 75 tr.b. v drezuře, max.
20 tr.b. na překážkách v terénní části, max. 16 tr.b. na překážkách ve skokové části
soutěže. Kvalifikační výsledek musí být dosažen v období od MČR 2011 do
uzávěrky přihlášek na MČR 2012. Do kvalifikace je možno započítat i výsledky ze
soutěží stejné či vyšší obtížnosti v zahraničí. Jezdec je povinen zaslat datum a
místo splnění kvalifikace společně s přihláškou pořadateli MČR.

4. CENY A PENĚŽITÉ PLNĚNÍ:

4.1.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 127
4.1.2. Vítězové  MČR získají titul Mistr ČR ve všestrannosti pro rok 2012 a zlatou medaili.

Stříbrnou a bronzovou medaili získají umístění na druhém a třetím místě.
4.1.3. ČJF – finanční dotace :
4.2. Zápisné : pro soutěže MČR se nevybírá
4.3. Startovné : pro soutěže MČR se nebybírá

5. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:

5.1. Prezentace se koná ve čtvrtek 12. 7. 2012  od 15:30 do 18:00 hodin v kance láři závod ů
5.1.1. Přejímka koní se koná ve čtvrtek 12. 7. 2012 od 15:30 do 18:00 hodin

 na míst ě, které si ur čí veteriná ř závodů

5.2. Technická porada (TP) se koná dne 12. 7. 2012  v  19:00 hodin v zasedací místnosti ŠS
5.3. Sekretariát (kancelář) závodů – pracuje :

Dne 12. 7. 2012  od 15:00 do 20:00 hodin v kanceláři závodů na ŠS
Dne 13. – 15. 7. 2012 v kanceláři závodů pod věží rozhodčích na závodišti

vždy půl  hodiny před a půl hodiny po ukončení denního programu
5.4. Pátek 13. 7. 2012    8:00 hodin – drezurní zkoušky – v pořadí a časech oznámeném na TP

     -  prohlídky tratí – samostatn ě.
Sobota 14. 7. 2012  8:00 hodin – terénní zkoušky - v pořadí a časech oznámeném na TP
Neděle 15. 7. 2012  9:00 hodin – prohlídka koní před skokovou zkouškou

        11:00 hodin – skokové zkoušky – pořadí bude oznámeno na TP

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZM ĚNY ČASOVÉHO PROGRAMU !

6. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

6.1. JMENOVITÉ  PŘIHLÁŠKY  DO  :   6.7.2012
 Adresa: Školní statek, Dusilov 384, 396 01 Humpolec
e-mail: statek@pel.cz

6.2. Definitivní přihlášky – uzávěrka při prezentaci –  dne 12.7.2012  15:30 – 18:00 hodin
v kanceláři závodů.

6.3. Podmínky účasti pro MČR stanovila ČJF a  jsou uvedeny v bodu 3. tohoto rozpisu (soutěže)



6.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
6.5. Ubytování: pořadatel zajišťuje v omezeném množství v ceně 200,- Kč za noc.

Nutno domluvit p ředem.  Mobil  – Ing. Ji ří Klubal - 721 05 02 95
Možnost ubytování je i v městě Humpolec, viz. např.: infohumpolec.cz

6.6. Ustájení:  zajišťuje pořadatel na základě závazné  objednávky od 12 .7. 2012 do 15.7.2012
Cena ustájení (včetně steliva) činí 1.600,- Kč/kůň a pobyt (v ceně je započítána el. přípojka)
Úhrada bude provedena: v hotovosti dne 12. 7. 2012 při prezentaci

6.6.1. Krmivo:  pořadatel je schopen zajistit seno za úhradu dohodou
6.7. Parkování přepravníků koní: asfaltové plochy v areálu ŠS v okolí ustájení zdarma.
6.8. Připojení na elektrický proud:  viz. ustájení (6.6.)
6.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel

7. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které
musí obsahovat veškeré náležitosti platné pro přesun koní dle vet. směrnic pro rok 2012.

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

7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při veterinární přejímce
koní

8. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

8.1  Lékařskou službu zabezpečuje : zdravotní služba Humpolec............................
8.2.  Veterinární službu zabezpečuje : MVDr. Petr Pejchal  – proti úhradě
8.2.1.  Veterinární dozor: KVS Jihlava
8.3.  Podkovářskou službu zabezpečuje : mistr František Kocourek – proti úhradě

9. STRAVOVÁNÍ: Je možné v areálu závodů, nebo město Humpolec. (infohumpolec.cz)

10. KONTAKTNÍ OSOBA
Kontaktní osoba po celou dobu závodů: Ing. Jiří Klubal, telefon : 721 05 02 95

František Háva, telefon: 732 37 97 40
11. OSTATNÍ USTANOVENÍ

11.1. Ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána vždy ¼ startujících – nejméně však 5 dvojic .
11.2. Technická porada : viz. bod 5.2.
11.3. Sázky nejsou povoleny.
11.4. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by

postihli účastníky závodů, nebo jejich koně.
11.5. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně

zakázáno volné pobíhání ps ů po celém areálu.
11.6.1. Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti.
11.6.2. Každý účastník bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně.

11.7.1. Zpracoval : František Háva dne :  25. 3. 2012

11.7.2. Schválil: Ing. Antonín Klauz dne :  26. 3. 2012

ZÁROVEŇ SE ZÁVODY MČR VE VŠESTRANNOSTI SE KONÁ KVALIFIKA ČNÍ KOLO 47. ROČNÍKU
SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA . KVALIFIKAČNÍ KOLO ZP MÁ SVŮJ VLASTNÍ ROZPIS .


