
 

 
R O Z P I S 

 
jezdeckých závod� – Heroutice  12. – 13. 5. 2007 

„CENA  ANKARY firmy EKOSTAR “ 
Mistrovství St�edo�eské oblasti  pony ve skákání 

2. kvalifika�ní kolo PONY LIGY  2007 

P�ebor okresu Benešov d�tí, junior� a pony ve skákání 
 
A. Všeobecná ustanovení: 
1. Po�adatel:   JK Heroutice 
2. Datum konání:  12. a 13. kv�tna 2007  
3. Místo konání:  Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN 
4. Kolbišt�:   travnaté 100 x 80 m 
5. Opracovišt�:  pís�ité  50 x 50 m 
6. Funkcioná�i závod�: �editel závod�:  Gustav Krch 

organiza�ní zajišt�ní:  Jana Perní�ková 
technické zajišt�ní:  Jaroslav Michalec 
hlavní rozhod�í:  Ing. Antonín Klauz 
technický delegát:  Michal Moudrý 
autor parkur�:   Miloslav Perní�ek 
hlasatel:   Ing.Michal Veselý 
léka�ská služba:  MUDr. Ivana Vacková 
vet. služba:   MVDr. Michal Šindelá� 
podková�ská služba:  Ji�í Andres  

 
B. Technická ustanovení: 
1. P�edpis: Pravidla jezdeckého sportu 

Sport. technické podmínky �JF 
Pravidla PONY LIGY 2007 
Rozpis t�chto závod� 

 
2. Sout�že: 

Sobota 12. kv�tna 2007  
2.1 Skoková sout�ž ZM – pro d�ti (zárove� p�ebor d�tí z okresu Benešov) 

Deset minut p�ed zahájením povolena prohlídka parkuru a opracování koní na kolbišti 
s možností skoku ur�. p�ekážek. Hodnocení dle �l. 298.1.5.“Sout�ž dovednosti jezdce“. V�cné 
ceny v hodnot� min.1000.-K�,v p�eboru okresu medaile a diplomy. Zápisné  250,- K�. Pro 
d�ti z okresu Benešov je sout�ž okresním p�eborem, v p�ípad� ú�asti pouze v p�eborové 
sout�ži nemusí jezdec hradit zápisné. 

2.2. Skoková sout�ž ZM  - pro �ty� a p�tileté kon� startující 1. rokem 
Deset minut p�ed zahájením je povolena prohlídka parkuru a opracování koní na kolbišti 
s možností skoku ur�. p�ekážek. Hodnocení dle st. A �l. 238.1.2. V�cné ceny v hodnot� 
min.1000.- K�. Zápisné 250,- K�. 

2.3. Skoková sout�ž Z 
Sout�ž otev�ená pro všechny jezdce a kon�.Pro juniory z okresu Benešov je sout�ž okresním 
p�eborem. V p�ípad� ú�asti pouze v p�eborové sout�ži nemusí jezdec hradit zápisné. 
Hodnocení dle st. A �l. 238.1.2. V�cné ceny v hodnot� min.1500.- K�.  
V p�eboru okresu obdrží umíst�ní medaile a diplomy. Zápisné 250,- K�. 



 
2.4. Skoková sout�ž ZL 

Sout�ž otev�ená pro všechny jezdce a kon�.Hodnocení dle st.A �l.238.2.2. V�cné ceny 
v hodnot� min.1500.-K�.Zápisné 250.-K�. 

2.5. Skoková sout�ž L** 
Sout�ž otev�ená pro všechny jezdce a kon�.V�cné ceny v hodnot� min.2000.-K�. Hodnocení 
dle st. A �l. 238.2.2. Zápisné 350,- K�. 

2.6. Ponyhandicap ZLP 
Sout�ž otev�ená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16ti let. Hodnocení  dle �l. 238.2.2. 
Pro jezdce z okresu Benešov je sout�ž okresním p�eborem pony,v p�ípad� ú�asti pouze 
v p�eborové sout�ži nemusí jezdec hradit zápisné.V�cné ceny v hodnot� min.1000.- K�, v 
p�eboru medaile a diplomy. Zápisné 250,- K�. 

2.7. Pony handicap LP-Mistrovství St�edo�eské oblasti pony-jezdci 8-12 let    
Otev�ená sout�ž pro všechny kat. pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A 238.2.2.  V�cné 
ceny v hodnot� min.1000.-K�.V  Mistrovství St�edo�eské oblasti �JF obdrží umíst�ní na 1.-3. 
míst� medaile, floty a v�cné ceny v hodnot� 1800–1500–1000,- K�, v p�ípad� ú�asti pouze 
v mistrovské sout�ži nemusí jezdec hradit zápisné.  
Zápisné 250,- K�. 

2.8. Skoková sout�ž SPB-Mistrovství St�edo�eské oblasti pony-jezdci 13-16 let    
Otev�ená sout�ž pro všechny kat. pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A 238.2.2. V�cné 
ceny v hodnot� min.1000.-K�.V  Mistrovství St�edo�eské oblasti �JF obdrží umíst�ní na 1.-
3.míst� medaile,floty  a v�cné ceny v hodnot� 1800-1500-1000K�,v p�ípad� ú�asti pouze 
v mistrovské sout�ži nemusí jezdec hradit zápisné.   
Zápisné 250,- K�. 

 

Ned�le 13. kv�tna 2007 
2.9. Skoková sout�ž ZL-2.kvalifika�ní kolo Teenager 2007 

Sout�ž otev�ená pro všechny jezdce a kon�.Hodnocení dle st. A �l. 238.2.2. Pro jezdce do 21 
let je sout�ž 2.kvalifikací seriálu TEENAGER 2007. V�cné ceny v hodnot� min. 2000,- K�. 
Zápisné 350,- K�. 

2.10. Ponyhandicap LP – 2. kvalifika�ní kolo Pony ligy 2007 pro ml. d�ti 
Otev�ená sout�ž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16ti let.Pro d�ti 8-12 let 
je sout�ž 2.kvalifikací pro PONY LIGU 2007.  Hodnocení  dle st. A �l. 238.2.2. V�cné ceny 
v hodnot� min.2000.- K�. Zápisné 350,- K�. 

2.11. Skoková sout�ž L** 
Hodnocení dle st. A �l. 238.2.1. Finan�ní ceny: 3.000,- K� (900 – 700 – 600 – 450 – 350,- 
K�). Zápisné 350,- K�. 

2.12. Ponyhandicap SP – 2 .kvalifika�ní kolo Pony Extraligy 2007 
Sout�ž je otev�ená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A �l. 
238.2.2.V�cné ceny v hodnot� min.2000,-K�. Zápisné 350,- K�. 

2.13. Skoková sout�ž S** 
Hodnocení dle st. A �l. 238.2.2. Finan�ní ceny: 5.000,- K� (1.500 – 1.250 – 1000 – 750 - 500,- 
K�).  Zápisné 450,- K� 

2.14. Skoková sout�ž STPB  
Sout�ž otev�ená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16ti let. Hodnocení dle st. A 238.2.2. 
V�cné ceny v hodnot� min.1500,- K�.  Zápisné 350,- K�. 

2.15.Skoková sout�ž ST** – Cena Ankary firmy EKOSTAR Praha s.r.o. 
Hodnocení dle st. A �l. 238.2.2. Finan�ní ceny: 10.000,- K� (3.000 –  2500 – 2.000 – 1500 – 
1000,- K�).PRÉMIE  PRO  JEZDCE  DO  21 LET: tito jezdci, pokud se umístí do 5.místa, 
obdrží finan�ní dotaci dvojnásobnou. Finan�ní ceny v�nuje firma EKOSTAR Praha s.r.o.  
Zápisné 700,- K�. 



 

C. Ostatní ustanovení: 
1. P�edb�žný �asový program: 
    po oba dny: 7.30 – 9.00 hod. - prezentace 

10.00 - sout�ž �. 2.1., resp. 2.9. - další sout�že navazují 
2. Všeobecné údaje: viz Spole�ná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2007  
3. P�ihlášky: Jmenovité p�ihlášky  s uvedením �ísel licencí jezdc� i koní zasílejte 

na adresu: 
Jezdecký klub Heroutice 
Heroutice 11 
257 56 Neveklov 
fax: 317 741 399, e-mail: heroutice@heroutice.cz  
tel.: 317 741 392, 604 232 843 
Uzáv�rka jmenovitých p�ihlášek: 9. 5. 2007 do 12.00 hod. 
S p�ihláškou je nutno složit do 9. 5. 2007 p�ihlašovací poplatek ve výši 
50%  startovného. Zbývajících 50% startovného je splatných p�i  
prezentaci. 
P�ihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzáv�rky nebudou 
akceptovány, resp. na výslovnou žádost ú�astníka budou po projednání v 
organiza�ním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného.  
Po�adatel si vyhrazuje právo omezení po�tu startujících v sout�ži vlastním 
výb�rem z p�ihlášených s respektováním po�adí došlých p�ihlášek. Neúplné 
p�ihlášky nebudou p�ijaty. Zm�ny v p�ihláškách po termínu uzáv�rky 
budou zpoplatn�ny podle p�ílohy I. Všeobecných pravidel. 

4. Veterinární p�edpisy: viz str. 1 Souboru rozpis� jezdeckých závod� 
Vedoucí transportu p�edloží po�adateli p�ed vyložením koní p�íslušné 
zdravotní potvrzení pro p�epravu kon� ne starší 3 dn�, opat�ené všemi 
p�edepsanými náležitostmi.  

5. Poskytované služby: léka�ská a veterinární služba zajišt�na, 
podková�ská služba zajišt�na za úhradu výkonu 

6. Ubytování a ustájení: p�ímo v areálu na základ� objednávky 
7. Kancelá� závod�: po dobu prezentace v klubovn� JK, dále na v�ži rozhod�ích 
8. Kontakt: Heroutice 11, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz  

tel. 317 741 392, 604 232 834, fax 317 741 399 
 
Po�adatel upozor�uje všechny ú�astníky závod�, že je p�ísn� zakázáno volné pobíhání ps� 
v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a voln� pobíhající psi budou na náklady 
jejich majitel� odchyceni a zasláni do psích útulk�. 
 

Gustav Krch 
�editel závod� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


