
 

 
 
 
 
1. Základní údaje: 
Pořadatel:  Stáj SKL Trojanovice (H244), Trojanovice 223, Frenštát p.R., 744 01 
 
 
Datum konání:           24.-25.7.2010 
  
Místo konání:            jezdecký areál  Trojanovice 
Kolbiště:             písčité  45 m x 70 m 
Opracoviště:             písčité  24 m x 67 m  a 25m x 45 m      
 
Funkcionáři závodů: 

• ředitel    MVDr.Vít Holý 
• hospodář                                Vojkovská Jarmila 
• hlavní rozhodčí  Bauer Richard 
• rozhodčí   Živníčková Martina 
                                                    Holý Verena 
                                                    Kopišová Monika 
• technický delegát            Hrůzek Petr 
• autor parkurů             Strnadel Miroslav 
• hlasatel   David Hrnčíř 
• zpracovatel výsledků  Bauer Richard 
• dozor na opracovišti               Školeková Zuzana 
 

 
2. Technické údaje: 
Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, ustanovení tohoto rozpisu. 
 
Soutěže: 
1. Zahajovací trenink  pro 4-leté hřebce, klisny a valachy. 

      Hodnocení PJS čl.202. do 100cm-limit 90 sek. 

 FINÁLE  
   MORAVSKÉHO  ŠAMPIONÁTU            
            MLADÝCH KONÍ   
              TROJANOVICE 2010 
                           724H1 



 2 

2. Dvoukolová soutěž pro 4-leté hřebce, klisny a valachy. 
      Hodnocení PJS čl.273.3.1 (1.kolo na čas) a 273.4.1 

1.kolo „ZL“, 2.kolo „ZL“ 
Ceny: 15 000,- Kč (5.000,4.000,3.000,2.000,1.000) 

   
3. Zahajovací trenink   pro 5-leté hřebce, klisny a valachy. 

      Hodnocení PJS čl.202. do 110cm-limit 90 sek 
4. Dvoukolová soutěž pro 5-ti leté hřebce, klisny a valachy. 

      Hodnocení PJS čl.273.3.1 (1.kolo na čas) a 273.4.1 
1.kolo „L*“, 2.kolo „L**“ 

Ceny: 15000,- Kč (5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) 
    
5. Zahajovací trenink pro 6-leté hřebce, klisny a valachy.  

      Hodnocení PJS čl. 202. do 120cm-limit 90 sek 
 

6. Dvoukolová soutěž pro 6- ti leté hřebce, klisny a valachy. 
      Hodnocení PJS čl.273.3.1 (1.kolo na čas) a 273.4.1 

1.kolo „S*“, 2.kolo „S**“ 
Ceny: 15.000,- Kč (5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) 
 

7. Zahajovací trenink pro 7-leté hřebce, klisny a valachy.  
      Hodnocení PJS čl. 202. do 125cm-limit 90 sek 

 
8. Dvoukolová soutěž pro 7- ti leté hřebce, klisny a valachy. 

      Hodnocení PJS čl.273.3.1 (1.kolo na čas) a 273.4.1 
1.kolo „S**“, 2.kolo „ST*“ 

Ceny: 15.000,- Kč (5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) 
  
Pro všechny kategorie platí: 
Do druhého kola postupují všichni, kteří dokončili 1.kolo. Hlavní rozhodčí může upravit 
startovní pořadí ve 2.kole tak, aby jezdci startující na více koních měli dostatek času na 
přípravu druhého. O vítězi rozhoduje součet tr.bodů z obou kol a případné rozeskakování, na 
dalších místech rozhodují tr.body a čas 1.kola. 
 

Jakékoliv zm ěny v p řihláškách  budou p řijaty pro všechny sout ěže do pátku 
23.7.2010 do 16.00 hodin. Po tomto termínu budou up latněny  správní poplatky 
dle p řílohy SV5 Všeobecných pravidel ( TEL. 737 301 035) 
 
3.  Předběžný časový rozvrh: 
 
Sobota 24.7.2010 
od  7,00 do 8,00 hod.prezentace v kanceláři JK nebo telefonicky  
Začátek  v 9.00 hod. soutěže č.1-8 
Dekorování nejlepších tří  koní každého ročníku ze součtu pěti kol MŠMK (1500-1000-500) 
Od 19.00 program: kulturní program, živá hudba 
 
Neděle 25.7.2010 
od 9.00 druhá kola soutěží č.2, 4, 6, 8 
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Po každém ročníku bude vyhlášen a oceněn chovatel nejlepšího koně plemene CS ve finále 
MŠMK částkou 5000,-Kč 
Svaz chovatelů CS vyplatí svým třem nejlepším finalistům, umístěným v první desítce v 
každé kategorii odměnu ve výši 5000,- 3000,- 1000,- Kč. 
 
4. Všeobecné údaje: 
Jmenovité přihlášky  se všemi údaji a kontaktním telefonem zasílejte na adresu:   
Stáj SKL Trojanovice, Trojanovice 223 ,744 01 Frenštát p.R. 
mobil   737 301 035 , E-mail: stajskl@seznam.cz 
Uzávěrka přihlášek a závazná objednávka boxů nutně do středy 14.7.2010 
 
 
Peněžitá plnění: 
Startovné za každého přihlášeného koně 1000,- Kč při prezentaci 
Ustájení zajištěno v omezeném množství na celé závody oproti závazné objednávce 
 box 1200,- Kč.  
V případě nevyužití objednaného boxu bude platba vymáhána 
Stížnosti a námitky dle PJS. 
Náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 
       
5.  Veterinární předpisy: 
Vedoucí transportu předloží v kanceláři závodů před vyložením koní řádně vyplněné 
zdravotní průkazy koní, obsahující všechny náležitosti (správné vakcinační schéma-chřipka, 
vyšetření krve na infekční anemii) pro přepravu koní pro rok 2010   
 
6.  Poskytované služby: 

Lékařskou a veterinární službu zabezpečí pořadatel po celou dobu konání soutěží. 
Podkovářskou službu zabezpečí pořadatel proti úhradě za provedené úkony. 
Stravování je zajištěno v jezdeckém areálu. 
Ubytování v nejbližším okolí Hotel Banka, Hotel Beskyd,  Hotel u Kociána, Penzion 
Planiska atd. 
Info na www.frenstat.info 
 
 

7.  Ostatní ustanovení: 
Ve všech soutěžích bude dekorováno stužkou minimálně 1/4 startujících. 
V soutěžích 2, 4, 6, 8 mimo peněžité odměny pro vítěze deka a pohár 
Sekretariát závodů je umístěn v kanceláři JK. 
Prezentace možná telefonicky na mobilní telefon: 737 301 035 
Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by 
postihly účastníky závodů nebo jejich koně. 
Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. 

   
Rozpis byl schválen dne:                  MVDr.Vít Holý 

       Josef Baloun v.r.            ředitel závodů 
 
 
 


