
Rozpis 
Závody spřežení Mikulov 2017 

Mistrovství Jihomoravské oblasti ve spřežení 2017 
Kvalifikace Zlaté podkovy 52. ročník 

Hobby závody spřežení 
 
 
1.1. Základní informace 
1.1.1. Kategorie závodů: CAN 2* 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170623G1 
1.1.3. Název závodů: Závody spřežení 
1.1.4. Pořadatel: Jezdecké centrum Mikulov - MG0170 
1.1.5. Datum závodů: 24. - 25. 6. 2017 
1.1.6. Místo konání: Areál Cihelna Mikulov 
 
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Tomáš Hlavenka 
Sekretář závodů: MVDr. Markéta Sedlinská 
Kontaktní osoba: Lubomír Hlavenka 
Hlavní rozhodčí: Ilona Matoušková 
Sbor rozhodčích: Mgr. Darja Kotyzová, Josef Trojanec, Ing. Blanka 
Trojancová, Jiří Veselý 
Technický delegát: Ing. Petr Rydval 
Stavitel tratí / parkurů: Jaroslav Kosař 
Komisař na opracovišti: Josef Prokeš 
Hlasatel: Tomáš Hlavenka 
Zpracovatel výsledků: Jana Kosařová 
Lékařská služba: MUDr. Drahomíra Horová, sanitní služba Mikulov 
Veterinární dozor: MVDr. Krabička 
Podkovář: Milan Domes 

 
1.3. Technické parametry: 
1.3.1. Kolbiště: Travnaté + písek s geotextilií 
1.3.2. Opracoviště: Kolbiště písek 
1.3.3. Terénní tratě: Travnaté a polní cesty 
 
2. Přihlášky a časový rozvrh: 
2.1. Uzávěrka: Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 22. 6. 2017. 
2.2. Přihlášky: Dle PJS výhradně přes online přihláškový systém ČJF 
2.3. Prezentace: V pátek 23.6.2017 do 17.00 hod. 
2.4. Technická porada: V pátek 23.6.2017 v 17.30 hod v restauraci. Prohlídka 

maratonu v pátek 23. 6. 2017 v 18.00 hod. 
2.5. Start soutěží: Pořadatel si vyhrazuje změnit zahájení dle počtu soutěžících. 

Sobota 24. 6. 2017 9.00 Drezurní zkouška následně od 9,30 překážková jízda. 
Neděle 25. 6. 2017 10.00 maraton. 

2.6. Sekretariát závodů: v restauraci, po dobu konání závodů 
 
 



3. Přehled soutěží: 
3.1. Soutěž dvojspřeží pony – CAN 2* 

Drezurní úloha: FEI č. 8 B, obdélník 100x40m 
Maraton: úsek A - libovolný chod – 6000 m, rychlost 11 km/hod 
úsek B - libovolný chod – 6500 m, rychlost 13 km/hod 
5 maratonových překážek 
Parkur: 18 překážek, z toho 2 kombinované překážky, rychlost 250 m/min., 
stopa kol + 20 cm 

3.2. Soutěž jednospřeží – CAN 2* 
Drezurní úloha: FEI č. 9 
Maraton: úsek A - libovolný chod – 6000 m, rychlost 12 km/hod 
úsek B - libovolný chod - 6500 m, rychlost 14 km/hod 
5 maratonových překážek 
Parkur: 18 překážek, z toho 2 kombinované překážky, rychlost 250 m/min., 
stopa kol + 20 cm 

3.3. Soutěž dvojspřeží – CAN 2* 
Drezúrní úloha: FEI č. 11 
Maraton: úsek A – libovolný chod- 6000m rychlost 12km/hod 
úsek B - libovolný chod- 6500m rychlost 14km/hod 
5 maratonových překážek 
Parkur: 18 překážek, z toho 2 kombinované překážky, rychlost 250 m/min., 
stopa kol + 20cm 

3.4. Mistrovství Jihomoravské oblasti dvojspřeží pony 
- vyhodnoceno z výsledků soutěže 3.1. 
- pro startující z klubů příslušících k Jihomoravské oblasti 

3.5. Mistrovství Jihomoravské oblasti jednospřeží 
- vyhodnoceno z výsledků soutěže 3.2. 
- pro startující z klubů příslušících k Jihomoravské oblasti 

3.6. Mistrovství Jihomoravské oblasti dvojspřeží 
- vyhodnoceno z výsledků soutěže 3.3. 
- pro startující z klubů příslušících k Jihomoravské oblasti 

3.7. Soutěž CAN 1*junioři, věk soutěžících 14 - 18 let, jednospřeží 
Drezurní úloha: FEI č. 9, povolen maratonový kočár 
Maraton: úsek A - libovolný chod – 6000 m, rychlost 12 km/hod 
úsek B - libovolný chod - 6500 m, rychlost 14 km/hod 
3 maratonové překážky 
Parkur: 18 překážek, z toho 2 kombinované překážky, rychlost 220 m/min., 
povolen maratonový kočár, stopa kol + 20 cm 

3.8. Hobby soutěž dvojspřeží pony 
Parkur: 18 překážek rychlost 250m/min., stopa kol + 20 cm z toho 1 
kombinovaná překážka 

3.9. Hobby soutěž jednospřeží 
Parkur: 18 překážek, rychlost 250/min. stopa kol + 20cm z toho 1 
kombinovaná překážka 

3.10. Hobby soutěž dvojspřeží 
Parkur: 18 překážek, rychlost 250/min. stopa kol + 20cm z toho 1 
kombinovaná překážka 
 
 

 



4. Soutěže, startovné/zápisné, ceny: 
Zápisné 800,- Kč/start 
hobby soutěže 400,-Kč/start 

 
4.1. Ceny a peněžní plnění: Dekorování 1. - 5. místa obdrží floty (včetně hobby 

soutěží) 
4.1.1. Soutěž dvojspřeží pony – CAN2* 

3000,-Kč (1200,- 1000,- 800,-  Kč) 
4.1.2. Soutěž jednospřeží – CAN2* 

3000,-Kč (1200,- 1000,- 800,-Kč) 
4.1.3. Soutěž dvojspřeží – CAN2* 

4 000,-Kč (1600,- 1400,- 1000,- Kč) 
4.1.4. Mistrovství Jihomoravské oblasti dvojspřeží pony 

3 500,- Kč (1500, 1200, 800) + medaile, poháry, deka pro vítěze 

4.1.5. Mistrovství Jihomoravské oblasti jednospřeží 
3 500 Kč (1500, 1200, 800) + medaile, poháry, deka pro vítěze 

4.1.6. Mistrovství Jihomoravské oblasti dvojspřeží 
3 500 Kč (1500, 1200, 800) + medaile, poháry, deka pro vítěze 

Příspěvky za OM budou proplaceny jen při účasti minimálně 5 dvojic a více. Při účasti 4 a 

méně dvojic dostanou vyhodnocení jen kokardy, medaile a poháry.  

 
 
5. Technická ustanovení 
5.1. Předpisy 
5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními 

pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128 
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
5.1.5. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – 

pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 
5.1.6. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu 

závodů pro případnou kontrolu SVS. 
5.2. Podmínky účasti, kvalifikace 

Jezdci, spolujezdci a koně musí mít platné licence 2017. 
Hobby soutěže - mohou startovat koně s licencí i bez licence, jezdci s licencí 
nebo členstvím v ČJF pro rok 2017, úbor dětí - vesta, přilba povinná. 

 
6. Obecné informace 
6.1. Odpovědnost pořadatele 

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, 
ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se 
příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně 
zodpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče. Veškeré náklady 
spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka/přihlašovatel. 

6.2. 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! 



6.3. Ustájení 
Ustájení pořadatel zajišťuje po potvrzené rezervaci na e-mail: 
lubomir.hlavenka@seznam.cz , cena je 900 Kč za závody, sláma v ceně, seno 
za doplatek 200,-Kč/kůň. 

6.4. Ostatní služby 
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel – areálu jezdeckého klubu Cihelna 1 
Ubytovaní nezajišťujeme. 

 
 
Rozpis zpracoval: Markéta Sedlinská 
 
 
Rozpis – oprava -  schválil: dne 31.5.2017  
      Josef Hrabálek člen OV JmO ČJF 


