
R O Z P I S 
 

Moravský šampionát mladých koní  
JK Panská lícha o.s. 

 
Základní údaje:  
 
1.1.    pořadatel:  JK Panská Lícha, Obřanská 180a, 614 00   
1.2.    datum a místo konání: 28.6.2010 areál Panská lícha 
1.3.1.  kolbiště: Písčité kolbiště 50 x 80 m 
1.3.2. opracoviště: písčité 40x80 m a 20 x 60 m 
1.4.    funkcionáři závodů: - ředitel: Ing. Jiří Charvát 
 - hl. rozhodčí: Cyril Pořízka 
 - autor parkurů: Pavel Koláček 

- technický delegát: Josef Hrabálek  
Technické údaje:  
 
2.1. předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, platná v roce 2010, jejich doplňky a ustanovení tohoto 
                          rozpisu 
 
 2.2  SOUTĚŽE: 
 
1. Zahajovací trénink pro 4 leté kon ě 
Soutež pro 4 leté klisny, hřebce a valachy 
PJS cl. 202 do 100cm – limit 90s 
 
2. Skoková sout ěž ZL – MŠMK 2010 pro 4-leté kone 
Soutež pro 4-leté klisny, hřebce a valachy 
Hodnocení dle PJS cl. 238.1.1 
 
3. Zahajovací trénink pro 5-leté kon ě 
Soutež pro 5 leté klisny, hřebce a valachy 
PJS cl. 202 do 110cm – limit 90s 
 
4. Skoková soutež L* – MŠMK 2010 pro 5-leté kon ě 
Soutež pro 5 leté klisny, hřebce a valachy 
Hodnocení dle PJS cl. 238.1.1 
 
5. Zahajovací trénink pro 6-leté kon ě 
Soutež pro 6 leté klisny, hřebce a valachy 
PJS cl. 202 do 120cm – limit 90s 
 
6. Skoková sout ěž S* – MŠMK 2010 pro 6-leté kon ě 
Soutež pro 6 leté klisny, hřebce a valachy  
Hodnocení dle PJS cl. 238.2.2 
                                                             
 
 

          Předběžný časový program závod ů:              prezentace 8.00 – 9.00 (možno i telefonicky) 
             od 10.00 hod. zahájení  soutěže č.1, ostatní 
                                                                                                 soutěže budou navazovat 

 
      
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny  programu ! 
 
3. Všeobecné údaje:  
 
3.1. jmenovité p řihlášky na adresu: 
      JK Panská lícha o.s., Ob řanská 180a, Brno 614 00  
       faxem:  545 22 82 21 
       e-mail: magdarozsyp@seznam.cz nebo mob: 739068319 
          
 
      Uzávěrka přihlášek:        23.6.2010  



 
3.2.Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z přihlášených   
      s respektování pořadí došlých přihlášek. 
 
 
3.3. peněžitá plnění:  (startovné)  500 Kč za každého přihlášeného koně  
                                    
                              
                             
3.4. prezentace:         8.00 – 9.00 hod.  osobně nebo na  tel.č. 739068319                            
  
  
3.5. Technická porada: nekoná se 
3.6.  Námitky a stížnosti:  v souladu s PJS 
3.7.  Ubytování : v Hotelu Panská lícha, tel./fax: 545228220 
                   e-mail:hotel@panskalicha.cz  ceník na: www.panskalicha.cz 
3.8.   Ustájení: zajístíme na základě závazné objednávky. Box 550,-Kč/den  
3.9.   Stelivo a seno v ceně ustájení.  
3.10.  Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace. 
 
 4. Veterinární p ředpisy  
 
4.1. Dle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2010.  
 
5. Poskytované služby:  
 
5.1. Veterinární služba:     po dobu konání závodu proti úhrade za provedené výkony.     
5.2. Podkovářská služba:  po dobu konání závodu proti úhrade za provedené výkony.      
5.3. Lékařskou službu zajistí pořadatel 
5.4  Stravování je zajištěno v areálu v restauraci Panská lícha 
 
6. Ostatní ustanovení:  
 
6.1. Dekorování floty dle PJS po  ukončení  soutěže  
 
      Finanční odměny :     Soutež c. 2 – Celkem 10.000,- K č 
                                         Bude rozdeleno mezi jezdce umístené na prvním místě 
 
                                         Soutež c. 4 – Celkem 10.000,- K č 
                                         Bude rozdeleno mezi jezdce umístené na prvním místě 
 
                                         Soutež c. 6 – Celkem 10.500,- K č 
                                         (3 500, 2 500, 2 000, 1 500, 1 000) 
 
6.2. Pořadatel neručí za případné ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců, koní a diváků v průběhu  
       závodů. 
6.3. Kancelář závodů zřízena v jezdeckém areálu Panská lícha. Veškeré informace  
       na tel./fax.: 545 22 82 21. 
6.4. Sankce dle PJS 
6.5. Přihlášky budou přijímány písemně, faxem , e-mailem nebo telefonicky na mob: 739068319 
 
       Na přihlášku, prosím, uvád ějte kontaktní osobu a telefon ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpis schválen OV JeS dne:                                                       Za pořadatele: 
                                                  Magdalena Rozsypalová 
 


