
 

                                                                                               
                          ROZPIS  JEZDECKÝCH  ZÁVODŮ      

MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ 
MD 188-JS EQUITANA 804 D1 CSN 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
     1) Základní údaje 
 1.1. Pořadatel   - Jezdecká společnost Equitana  
 1.2. Datum konání  - 4.-7.srpna 2011 
 1.3. Místo konání          - areál Equitana Hotel Resort, Martinice 1, 262 72 Březnice 
 1.4. Skokové kolbiště   - 100 x 55 m, povrch bílý písek - geotextilie  
 1.5. Opracoviště  -  24 x 50 m povrch bílý písek - geotextilie 
                                                     -  40 x 38 m  povrch bílý písek - geotextilie 

  1.6. Funkcionáři závodů 

  - Ředitel  - Martin Pecka 
     - Tajemník   - Milan Málek 
  - Hospodář  - Dagmar Bierhanzlová                      
     - Hlavní rozhodčí  - Ing.Marcela Šímová 
           - Rozhodčí                            - Ing. Jan Paleček,Ing.Eva Mentlíková,Daňková Michala 
     - Technický delegát - Ing. Jan Šíma 
          - Autor parkurů - Zdeněk Krpela 
          - Hlasatel:        - Aleš Suchánek 

          - Zpracování výsledků:        - Dalibor Prokop 
          - Dozor na opracovišti         - Marie Mourková 
 
 

2) Technické údaje 
 2.1. Předpisy:      Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis 
 2.2. Soutěže: 
      Soutěž č.1   Skoková soutěž do 105 cm 
      Soutěž č.2   Skoková soutěž do 115 cm 
      Soutěž č.3  Skoková soutěž do 120 cm 
      Soutěž č.4  Skoková soutěž do 125 cm 
      Soutěž č.5   Skoková soutěž do 105 cm 
      Soutěž č.6 Skoková soutěž do 115 cm 
 Soutěž č.7 Skoková soutěž do 125 cm 
      Soutěž č.8  Skoková soutěž do 130 cm 
      Soutěž č.9                Poslední šance handicap:  pro 4-leté  hřebce, klisny a valachy soutěž 110cm, 
                                                                                        pro 5-ti leté hřebce, klisny a valachy soutěž 115cm 
      Soutěž č.10   Poslední šance handicap:  pro 6-tileté  hřebce, klisny a valachy soutěž 120cm, 
                                                                                        pro 7 a 8-mi leté hřebce, klisny a valachy 125cm 
      Soutěž č.11   Skoková soutěž st. „ZL“ 
      Soutěž č.12   Skoková soutěž st. „L**“ 
       Soutěž č.13   Skoková soutěž st. „S**“ 
      Soutěž č.14   Skoková soutěž do 135 cm 



 

 
 
Čtvrtek 4.8.2011 
 
Soutěž č.1:                 Skoková soutěž do 105 cm 
                                     první kvalifikace pro 4-leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.1,na čas bez rozeskakování    

                                     Ceny: 15.000,-Kč (3000,-2800,-2500,-1800,-1300,-1000,-800,-700,-  

                                                                          600,-500,-) 
 
 
 
 
Soutěž č.2:                 Skoková soutěž do 115 cm 
                                     první kvalifikace pro 5-ti leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.1,na čas bez rozeskakování    

                                     Ceny: 15.000,-Kč (3000,-2800,-2500,-1800,-1300,-1000,-800,-700,-  

                                                                          600,-500,-) 
 
 
 
 
Soutěž č.3:                 Skoková soutěž do 120 cm 
                                     první kvalifikace pro 6-ti leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.1,na čas bez rozeskakování    

                                     Ceny: 15.000,-Kč (3000,-2800,-2500,-1800,-1300,-1000,-800,-700,-  

                                                                          600,-500,-) 
 
 
 
 
Soutěž č.4:                 Skoková soutěž do 125 cm 
                                     první kvalifikace pro 7 a 8-mi leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.1,na čas bez rozeskakování    

                                     Ceny: 15.000,-Kč (3000,-2800,-2500,-1800,-1300,-1000,-800,-700,-  

                                                                          600,-500,-) 
Pátek 5.8.2011 
 
 
 
Soutěž č.5:                 Skoková soutěž do 105 cm 
                                     druhá kvalifikace pro 4-leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.1,na čas bez rozeskakování    

                                     Ceny: 15.000,-Kč (3000,-2800,-2500,-1800,-1300,-1000,-800,-700,-  

                                                                          600,-500,-) 
 



 

 
 
 
Soutěž č.6:                 Skoková soutěž do 115 cm 
                                     druhá kvalifikace pro 5-ti leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.1,na čas bez rozeskakování    

                                     Ceny: 15.000,-Kč (3000,-2800,-2500,-1800,-1300,-1000,-800,-700,-  

                                                                          600,-500,-) 
 
 
 
 
Soutěž č.7:                 Skoková soutěž do 125 cm 
                                     druhá kvalifikace pro 6-ti leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.1,na čas bez rozeskakování    

                                     Ceny: 15.000,-Kč (3000,-2800,-2500,-1800,-1300,-1000,-800,-700,-  

                                                                          600,-500,-) 
 
 
 
Soutěž č.8:                 Skoková soutěž do 130 cm 
                                     druhá kvalifikace pro 7 a 8-mi leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.1,na čas bez rozeskakování    

                                     Ceny: 15.000,-Kč (3000,-2800,-2500,-1800,-1300,-1000,-800,-700,-  

                                                                          600,-500,-) 
 
Sobota 6.8.2011       
 
 
 
Soutěž č.9:                Poslední šance handicap: 
                                        pro 4-leté  hřebce, klisny a valachy soutěž 110cm, 
                                        pro 5-ti leté hřebce, klisny a valachy soutěž 115cm 

                                     kteří se nekvalifikovali do nedělního finále .                                                     
                   Rozhodování dle čl. A 238.2.2,na 1 rozeskakování    

                                     Ceny: 20.000,-Kč (5000,-4000,-3000,-2000,-1700,-1200,-1000,-800,- 

                                                                          700,-600,-) 
 
Soutěž č.10:              Poslední šance handicap: 
                                        pro 6-ti leté hřebce, klisny a valachy soutěž 120cm 
                                        pro 7 a 8-mi leté  hřebce, klisny a valachy soutěž 125cm 

                                     kteří se nekvalifikovali do nedělního finále .                                                     
                   Rozhodování dle čl. A 238.2.2,na 1 rozeskakování    

                                     Ceny: 20.000,-Kč (5000,-4000,-3000,-2000,-1700,-1200,-1000,-800,- 

                                                                          700,-600,-) 
 
 



 

 
 
Neděle 7.8.2011 
 
Soutěž č.11:               Skoková soutěž st.“ZL“ 
                                     finále  pro 4-leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.2,na 1 rozeskakování    

                                     Ceny: 40.000,-Kč (10000,-8000,-6000,-4500,-3500,-3000,-2000,- 

                                                                          3x1000,-)       

                                     Odměna majitelům tří nejlepších koní narozených jako CS. 
                                10.000,-Kč(5.000,-3.000,-2.000,-)                  
 
 
 
 
Soutěž č.12:               Skoková soutěž st.“L**“ 
                                     finále pro 5-ti leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.2,na 1 rozeskakování    

                                     Ceny: 40.000,-Kč (10000,-8000,-6000,-4500,-3500,-3000,-2000,- 

                                                                          3x1000,-)    

                                     Odměna majitelům tří nejlepších koní narozených jako CS. 
                                10.000,-Kč(5.000,-3.000,-2.000,-)                                      
 
 
 
 
Soutěž č13:                Skoková soutěž st.“S**“ 
                                     finále pro 6-ti leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.2,na 1 rozeskakování    

                                     Ceny: 40.000,-Kč (10000,-8000,-6000,-4500,-3500,-3000,-2000,- 

                                                                          3x1000,-)                        

                                     Odměna majitelům tří nejlepších koní narozených jako CS. 
                                10.000,-Kč(5.000,-3.000,-2.000,-)                  
 
  
 
 
Soutěž č.14:               Skoková soutěž do 135 cm 
                                     finále pro 7 a 8-mi leté hřebce, klisny a valachy.  

                   Rozhodování dle čl. A 238.2.2,na 1 rozeskakování    

                                     Ceny: 40.000,-Kč (10000,-8000,-6000,-4500,-3500,-3000,-2000,- 

                                                                          3x1000,-)                        

                                     Odměna majitelům tří nejlepších koní narozených jako CS. 
                                10.000,-Kč(5.000,-3.000,-2.000,-)                  
 



 

 
2.3. Předběžný časový program: 
            Středa        3.srpna  2011                12.00-17.00 trénink na kolbišti 
                                                                        18.00-19.00   prezentace  
   Čtvrtek       4.srpna  2011                   8.30  soutěže č. 1, 2, 3, 4 
            Pátek          5.srpna  2011                   8.30 soutěže č. 5, 6, 7, 8    
            Sobota       6.srpna  2011               10.00 soutěže č. 9, 10 
            Neděle       7.srpna  2011                 9.00 soutěže č. 11,12, 13, 14 
  
  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu  
      došlých přihlášek. 
 

3) Všeobecné údaje 

 3.1. Přihlášky (včetně č. licencí) zasílejte na e-mail: jizdarna@equitana.cz 
    Detailní informace na tel: 724 511 451 Milan Málek 
             Prezentace na tel. 737 365 378 Dalibor Prokop 
 

 3.2. Uzávěrka přihlášek: Informativní 4.července 2011 
                                               Nominativní 14.července 2011 
     S termínem nominativních přihlášky bude vystavena faktura na pronájem boxů,která     
Vám bude zaslána na e-mail vysílající složky .Termín uhrazení je do 20.7.2011.S přijetím 
platby na náš účet obdržíte potvrzení o zaplacení opět na vysílající složku.Bez úhrady do 
výše uvedeného termínu Vám nebude akceptována přihláška.Pořadatel si vyhrazuje právo 
omezení počtu startujících při závodech vlastním výběrem z přihlášek. 

                                               Konečné 29.července 2011 
     3.3.Startovné: 1750,-Kč kůň na celé závody 
     Uzávěrka konečných přihlášek pro příští den je vždy do 1 hodiny po ukončení  
             poslední soutěže v daný den.  
 3.4. Prezentace: kancelář jezdeckého areálu dle časového programu.  
 3.5. Technická porada: nekoná se 
 3.6. Ubytování možno objednat: EQUITANA HOTEL RESORT, Martinice 1, 262 72, Březnice,  

      e-mail: obchod@equitana.cz   

 3.7. Ustájení: zajistí pořadatel v turnajových boxech na základě závazné objednávky.     
             Poplatek za ustájení je splatný při prezentaci 2 000,-Kč 
            Poplatek zahrnuje objemové krmivo a stelivo (seno, sláma) na celou dobu ustájení, tj.  
             max. ST – NE 3.8.-7.8.2011 
             Při platbě bude složen depozit 500,-Kč, který bude vrácen oproti vyčištěnému boxu.      
             Za vyčištěný box se považuje kompletně vyvezená podestýlka na místo k tomu     
             určené.                    
             Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednatelem využit.  
 
3.7. Připojení kamionu na el. Energii 100,-Kč/den 
3.8. Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech: hradí vysílající složka 
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4) Veterinární předpisy 
 

 Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před  
 vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito     
      pokyny.  
 Zahraniční účastníci musí předložit oficiální pas FEI nebo národní pas schválený FEI. 
 

5) Poskytované služby 
 5.1. Lékařská služba - bude zajištěna 
 5.2. Veterinární služba    - MVDr. Jiří Ryjáček, oproti úhradě 
     5.3. Podkovářská služba         - Jan Pilecký, oproti úhradě 

 
6) Ostatní ustanovení 
     6.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 

    6.2. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů  
   a jejich poškození. 
    6.3. Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže 
 

7) Schválení rozpisu 

 Rozpis schválen OV CJF  Jaroslav Jindra dne: 17.května 2011 
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    MMeeddiiáállnníí  ppaarrttnneeřřii  22001111  
 

 
  
                    BŘEZNICKÉ NOVINY            TŘEMŠÍNSKÉ LISTY 


