
 
 

Rozpis 
X. Jarní závody v jízdě spřežení – CAN/A  č. 504B1 Semice 

Memoriál Viléma Zuvače 
Kvalifika ční kolo  ZP 

              Mistrovství středočeské oblasti ČJF A1,A2,A4 
           
Pořadatel:                          JK Semice MB0204 
Místo konání:                    Kolbiště   Pod Hůrou,  Semice  okr. Nymburk  
Datum konání:                  4. -6. 5. 2012 
Uzávěrka přihlášek           23.4.2012   
Adresa pro přihlášky:        Ing. Jaroslav Jandl, čp. 253, 289 l7 Semice 
                                           zahradnictvi.jandl@seznam.cz                                            
Oprávněnost k účasti:        jezdci , spolujezdci a koně platné licence pro rok 2012 
Veterinární podmínky:      veterinární  potvrzení o přesunu  koní  opatřené všemi                       
                                          předepsanými náležitostmi pro rok 2012 
Prezentace:                        čtvrtek 3. 5. 2012 od 14. hod. do 16.00  hod. na věži  rozhodčích. 
Technická porada:             čtvrtek  3. 5. 2012 ihned po skončení prohlídky maratonu. 
                                            Účast na technické poradě – jeden  zástupce / vedoucí družstva,  
                                            nebo jezdec / 
Kancelář závodů:               věž rozhodčích na kolbišti. 
 
Prohlídka trati maratónu ve čtvrtek 3. 5. 2012 v 16.00 hod od věže rozhodčích. 
 
Ředitel závodů:                    ing. Tomáš Zieschang PhDr 
Tajemník závodů:                Ila Hrdličková 
Hlavní rozhodčí:                  Luboš Kocman 
Sbor rozhodčích:                  Jaroslav Pavel, ing. Karel Regner, ing. Alena Jiroušová, Jana 

Chladová 
Autor tratě:           Jaroslav Kosař     
Technický delegát:          Jiří Kuška 
Hlasatel:           Zdeněk Hrdý             
Zpracování výsledků:          výpočetní středisko 
Kolbiště:                              travnaté  100m x 40m 
Opracoviště:                        pískové  100m x 40m   
Drezurní obdélník:              100m x 40m /povrch travnatý/ 
Ustájení:                              pořadatel zajišťuje za poplatek Kč 200,- za koně a den, 
                                            boxové ustájení 400,-Kč za koně a den, od 3.5. do 6..5. 2011               
                                            v termínu konečných přihlášek je nutné uhradit 50% ceny ustájení                          
                                            na  číslo účtu : 154808555/0600 
Krmivo:                               pořadatel zajišťuje pouze stelivo 
Ubytování:                          pořadatel nezajišťuje  / po tel. dohodě možno ubytování      
                                            objednat na vlastní náklady nejdéle v termínu konečné uzávěrky                   
                                             přihlášek, tedy do 23.4. 2012/ 
Stravování:                          zajištěno po celou dobu konání závodů. 
Lékařská služba:                  zajištěna po celou dobu konání závodů. 
Veterinární služba:              dle čl. 154  MVDr.Glezlo    
Podkovářská služba:            Petr Steklý za úhradu. 



Předpisy:                              platná PJS a rozpis závodů. 
Odpovědnost a záruka:        námitky a stížnosti dle PJS 
                                             Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců a koní po dobu     
                                             konání závodů. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí,   
                                             veškeré náklady spojené s účasti hradí vysílající složka. 
 
Zápisné:                                soutěže  PONY –  dvojspřeží  - 600,- Kč 
             soutěž jednospřeží -  700,-Kč  
                                             soutěž  dvojspřeží a čtyřspřeží  - 900,- Kč    
                                            
Ceny:                                    čestné floty za umístění a ceny dle PJS čl. 126,127                                       
                                              věcné ceny  do 5. místa.                
                                              věcné  ceny pro umístěné vyplácené v penězích:  
                                              Soutěž   č.1 -           7..000,-Kč  (2300, 1700, 1300, 1000, 700 ) 

                       Soutěž  č. 2 a 3  -  15.000,- Kč  ( 5000, 4000, 3000, 2000, 1000)    
            Soutěž č. 4 -            2.000,- Kč ( 1000, 500, 500 )  
                                          

                                               Mistrovství středočeské oblasti ČJF :  
                                               věcné ceny pro umístěné vyplácené  v penězích : 
                                               A/1 soutěž č. 1    2500, 2000, 1500, 600, 400 Kč  
                                               A/2 soutěž č. 2    2500, 2000, 1500, 600, 400  Kč                
                                               A/4 soutěž  č. 3   2500,  2000, 1500, 600, 400 Kč  
                                               umístění do 3.místa floty a medaile  
 
Soutěže:    Stupně obtížnosti „T“ 
 
1/   Soutěž jednospřeží: 
          Drezura:                   drezurní úloha FEI  č. 9 
          Maratón:                   úsek  A  libovolný chod          -    6000 m,   rychlost   15 km / h 
                                            usek   D krok                           -    1000 m,   rychlost     7 km /  h 
                                            úsek   E  libovolný chod         -    7500 m,    rychlost   14 km / h 

- 7 překážek. 34 průjezdů 
         Parkur:                      18 překážek, rychlost   250 m / min. stopa kol  + 20 cm,  z toho  
                                           2 kombinované překážky                                       
                                      
 2/   Soutěž  dvojspřeží :        
         Drezura:                    drezurní úloha FEI č. 8B 
         Maratón                     úsek  A  libovolný chod          -   6000 m,  rychlost   15 km / h                                 
                                            úsek  D  krok                           -  1000 m.  rychlost     7 km / h 
                                            úsek  E  libovolný chod         -    7500 m   rychlost   14 km / h  
                                             - 7 překážek  34 průjezdů 
          Parkur:                    18 překážek, rychlost 250 m / min. stopa kol + 20 cm,   z toho  
                                          2 kombinované překážky            
 
3 /   Soutěž čtyřspřeží:                
           Drezura:                   drezurní úloha FEI č 8A 
           Maratón:                  úsek  A   libovolný chod          -  6000 m  rychlost  15 km / h 
                                            úsek  D  krok                           -  1000 m  rychlost    7 km / h 
                                            úsek  E  libovolný chod          -   7500 m  rychlost  14 km / h               

- 7 překážek , 34 průjezdů   



            Parkur:                     18 překážek, rychlost 230 m / min  stopa kol + 30,  z toho  
                                            2 kombinované překážky  
 
 
Soutěže PONY  - stupeň obtížnosti  „T“ 
 
4 /  Soutěž dvojspřeží pony:            
             Drezura:                 drezurní úloha FEI  č. 6A 
             Maraton:                úsek  A  libovolný chod            -  6000 m  rychlost  14 km / h. 
                                            úsek  D  krok                           -   1000 m  rychlost    6 km / h.  
                                            úsek  E  libovolný chod          -    6000 m  rychlost  13 km / h.  

- 6 překážek 25 průjezdů  
              Parkur:                   18 překážek, rychlost  250 m / min. stopa kol +20 , z toho 
                                             2 kombinované překážka   
 

ČASOVÝ ROZVRH 
 

Čtrvrtek: 3.5.2012 prezentace od 14.hod. do 16.00 hod 
    Prohlídka maratonu od 16.00 hod. 
    Technická porada ihned po ukončení prohlídky maratonu.  
 
Pátek:  4.5.2012 Drezurní zkouška  9:00 hod. 

- dvojspřeží  pony 
- jednospřeží  
- dvojspřeží 
- čtyřspřeží 
 

Sobota  5.5.2012 Maraton   10:00 hod. 
- dvojspřeží pony 
- jednospřeží 
- dvojspřeží 
- čtyřspřeží 

 
Nedělě: 6.5.2012  Překážková jízda  11:00 hod 

- jednospřeží 
- dvojspřeží pony 
- dvojspřeží 
- čtyřspřeží 
Dekorování po ukončení soutěže. 
 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu. 
                                                                            Za pořadatele:  Ing. Jaroslav Jandl 
 
Rozpis byl schválen dne : 10. dubna 2012 
Středočeská oblast ČJF, Michael Moudrý, předseda STK  


