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1. Základní údaje 
 
 
  Pořadatel :    Z pověření České jezdecké federace 

TJ Equus Kinsky  MF0039, Hradištko 126, 289 12 Sadská 

  Datum konání :   15. - 18. 8. 2013 

  Místo konání :   Areál Jezdecké školy Equus Kinsky - Hradištko u Sadské  
 
 Kolbiště :    venkovní kolbiště 50 x 90 m, povrch písčitý s geotextilií, 
  Drezurní obdélník :  pískový  20 x 40 (60) m   

Opracoviště :   venkovní 50 x 50 m, povrch písčitý s geotextilií, 
hala 22x 50 m, 27x 60,  povrch písčitý – hipotex 

  Funkcionáři závodů   

ředitel :    Petr Půlpán  

tajemník :    Libuše Půlpánová  

hlasatel :    Eliška Žemličková 

výpočetní technika :  Jan Matuška 

 

  Sbor rozhodčích  

hlavní rozhodčí :   Pavla Loudová 

rozhodčí drezura:   Ing. Vladimír Šretr 

MUDr. Helena Žižková 

    Marek Pawlowicz (Polsko) 

rozhodčí skoky:   Ing. Antonín Klauz 

Jiří Šteker 

Šárka Kitnerová 

Styl šampionát:  Jan Chýle, Miloslav Perníček  

 Šampionát nadějí:   Miloslav Perníček 

hlavní komisař :   Bohumil Rejnek 

komisaři :              Ing. Jan Metelka, Ing. Eliška Baštová 

stavitel parkuru :   Zdeněk Krpela 

technický delegát :  Miloslav Perníček 

 
 
 

2. Technické údaje 
 

Předpisy:  VP, PJS, Vet. Pravidla, STP a ustanovení tohoto rozpisu. 
 
Na MČR pony ve skocích a drezuře smí jezdec startovat v zahajovacích soutěžích a prvních 
kolech mistrovských soutěží maximálně se třemi koňmi v každé z disciplín. 
Ve druhém kole skokových soutěží může jezdec startovat na dvou koních v dané kategorii. 
Ve třetím kole skokových soutěží může jezdec startovat pouze na jednom koni v dané 
kategorii. 
Ve druhém kole drezurních soutěží může jezdec startovat pouze na jednom koni v dané 
kategorii. 
Ve třetím kole drezurních soutěží smí jezdec startovat pouze na jednom koni v dané kategorii. 



Jezdec může startovat ve výškové kategorii S i A i B současně na jednom mistrovství ve 
skocích i drezuře. 
 
První a druhá kola skokových soutěží mohou být vyhodnocena jako samostatná soutěž, 
přístupná pro účastníky MČR, kteří jsou nominováni příslušnou oblasti, nebo účastníky Styl 
šampionátu pony 2013, nebo Šampionátu nadějí 2013.  
Na MČR může startovat pouze jezdec, člen ČJF, který je občanem ČR a je registrovaný v dané 
oblasti! 
 
 
Mistrovská skoková soutěž – Tříkolové soutěže, třetí kolo s jedním rozeskakováním na 
medailových místech, hodnocení dle čl. 299 – národní mistrovské soutěže. 
 
Mistrovská drezurní soutěž 
Kategorie jezdců 8 – 12 let 
Dvoukolová mistrovská soutěž. O pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent 
dosažených v jednotlivých kolech. V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek 2. kola. Úlohy 
pro kategorii jezdců 8 – 12 let jsou čtené. 
Kategorie jezdců 13 – 16 let 
Tříkolová mistrovská soutěž. Do 3. kola postupuje 5 nejlepších dvojic s celkově nejvyšším 
průměrem procent dosažených z 1. a 2. kola. V případě rovnosti procent rozhoduje lepší 
výsledek 2. kola.   
O pořadí na prvních 5 místech rozhoduje průměr procent ze všech 3 kol,  
Úlohy kategorie jezdců 13 – 16 let se jezdí zpaměti. 
 
Přihláška pro MČR musí být potvrzena OV ČJF dle STP. Bez řádně potvrzené 
kvalifikace nebude dvojice zařazena na startovní listinu MČR. 
 
Účastníci finále Styl šampionátu a Šampionátu nadějí musí mít splněnu kvalifikaci 
danou pravidly seriálů a za splnění a správnost je zodpovědný přihlašovatel dvojice! 
 
 
 
 
Soutěže :  
 
 
 
ČTVRTEK 15. srpna 2013 
 
 
 
0. Skoková soutěž handicap ZP 
Skoková soutěž přístupná pro všechny účastníky kvalifikované do závodů. 
Hodnocení dle čl. 298.2.1. na limitovaný čas. Zápisné:  300 Kč.   
Věcné ceny v zahajovacím skákání v hodnotě  2300 (600 - 500 - 450 - 400 - 350 ) Kč 
 
 
1. 
Finále Styl šampionátu 2013 
Zahajovací skákání ZLPS + ZLPA pro jezdce ve věku 8 – 12 let 
Handicapová soutěž na styl, hodnocena dle čl.298.1.1. 
Soutěž přístupná dvojicím startujícím v mistrovských soutěžích věkové kategorie 8 – 12 let na 
pony kategorie S, A účastníkům Finále Styl šampionátu 2013. 
Zápisné:  300 Kč.   
Věcné ceny v zahajovacím skákání v hodnotě  2300 (600 - 500 - 450 - 400 - 350 ) Kč 
Zápisné pro účastníky Styl šampionátu pony: 300 Kč. 
V případě více než 25 startujících dojde k rozdělení zahajovacího skákání a finále SŠP 2013, 
případně rozdělení kat. S a A. 
 
 



2. 
Finále Styl šampionátu 2013 
Zahajovací skákání LPB pro jezdce ve věku 13 – 16 let 
Skoková soutěž na styl, hodnocena dle čl.298.1.1. 
Soutěž přístupná dvojicím startujícím v mistrovských soutěžích věkové kategorie 13 – 16 let. 
na pony do 148cm KVH a účastníkům Finále Styl šampionátu 2013 
Zápisné:  300 Kč.   
Věcné ceny v zahajovacím skákání v hodnotě  2300 (600 - 500 - 450 - 400 - 350 ) Kč  
Zápisné pro účastníky Styl šampionátu pony: 300 Kč. 
V případě více než 25 startujících dojde k rozdělení zahajovacího skákání a finále SŠP 2013. 
 
 
3. 
Finále Styl šampionátu 2013 
Zahajovací skákání ZLPB pro jezdce ve věku 8 – 12 let 
Skoková soutěž na styl, hodnocena dle čl.298.1.1. 
Soutěž přístupná dvojicím startujícím v mistrovských soutěžích věkové kategorie 8 – 12 let na 
pony kat. B a účastníkům Finále Styl šampionátu 2013 
Zápisné:  300 Kč.   
Věcné ceny v zahajovacím skákání v hodnotě  2300 (600 - 500 - 450 - 400 - 350 ) Kč 
Zápisné pro účastníky Styl šampionátu pony: 300 Kč. 
V případě více než 25 startujících dojde k rozdělení zahajovacího skákání a finále SŠP 2013. 
 
 
 
Drezurní trénink 
Prostor soutěžního obdelníku bude otevřen pro trénink kvalifikovaným dvojicím ve čtvrtek 15. 
8. 2013 od 15:00 hodin do 18:00 hodin (bez časového omezení pro jezdce a bez stanoveného 
pořadí). 
Možnost přítomnosti trenéra u obdelníku. 
 
 
 
PÁTEK 16. srpna 2013 
 
4. 
ŠAMPIONÁT NADĚJÍ 2013 
Drezurní zkouška P2 / 2012 
Drezurní zkouška kombinované drezurně skokové soutěže Šampionátu nadějí 2013 (viz 
pravidla Šampionátu nadějí 2013) přístupná pro jezdce na  pony do 12 let startující maximálně 
druhým rokem na pony do 135 cm KVH 
 
5. 
Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 8 – 12 let na pony do 135 cm KVH 
Dvoukolová soutěž - 1. kolo úloha P4 a 2. kolo úloha P5.  
1. kolo úloha P4 
 
6.  
Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 8 – 12 let na pony 136 - 148 cm KVH 
Dvoukolová soutěž - 1. kolo úloha P4 a 2. kolo úloha P5.  
1. kolo úloha P4 
 
7. 
Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 13 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
Tříkolová soutěž   
1. kolo FEI DD 
 
8. 
Skoková soutěž LPA 
M ČR ve skákání věkové kategorie 8 – 12 let na pony kat. A 126 - 135 KVH 
1. kolo tříkolové soutěže - PJS čl.299. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 



 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnoceni dle PJS čl. 238.2.1., st. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  300 Kč.   
Věcné ceny v hodnotě  2300 (600 - 500 - 450 - 400 - 350 ) Kč 
 
9. 
Skoková soutěž LPB 
M ČR ve skákání věkové kategorie 8 – 12 let na pony kat. B  136 - 148 KVH 
1. kolo tříkolové soutěže - PJS čl.299. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 

 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnoceni dle PJS čl. 238.2.1., st. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  300 Kč.   
Věcné ceny v hodnotě  2300 (600 - 500 - 450 - 400 - 350 ) Kč 
 
 
10. 
Skoková soutěž SPB 
Mistrovství ČR ve skákání věkové kategorie 13 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
1. kolo tříkolové soutěže - PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech.  
Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 
 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnoceni dle PJS čl. 238.2.1., st. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  300 Kč.   
Věcné ceny v hodnotě  2300 (600 - 500 - 450 - 400 - 350 ) Kč 
 
 
 
 SOBOTA 17. srpna 2013 
 
 
5. 
Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 8 – 12 let na pony do 135 cm KVH 
Dvoukolová soutěž - 1. kolo úloha P4 a 2. kolo úloha P5.  
2. kolo úloha P5.  
Vítěz bude určen z průměru dosažených % obou kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek 2. kola.  
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) Kč 
 
6.  
Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 8 – 12 let na pony 136 - 148 cm KVH 
Dvoukolová soutěž - 1. kolo úloha P4 a 2. kolo úloha P5.  
2. kolo úloha P5.  
Vítěz bude určen z průměru dosažených % obou kol.  
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek 2. kola.  
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) Kč 
 
7. 
Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 13 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
Tříkolová soutěž 
2. kolo úloha FEI DJ  
 
 



4. 
ŠAMPIONÁT NADĚJÍ 2013 
Skoková zkouška ZPA + ZPA 
1. kolo a 2. kolo skokové zkoušky kombinované drezurně skokové soutěže Šampionátu nadějí 
2013 (viz pravidla Šampionátu nadějí 2013) přístupná pro jezdce na  pony do 12 let 
startující maximálně druhým rokem na pony do 135 cm KVH. Hodnocení na styl čl 
298.1.4. – dovednost jezdce. 
Startovní pořadí do prvního kola skokové zkoušky je opačné pořadí celkových výsledků po 
ukončení drezurní zkoušky. To znamená, že soutěžící s nejvyšším počtem trestných bodů 
startuje první a poslední startuje soutěžící s nejnižším počtem trestných bodů. Jestliže dva 
koně jednoho závodníka jsou klasifikováni v rozmezí osmi míst mezi sebou, musí být upraveno 
startovní pořadí koně s horším výsledkem. 
Po prvním kole skokové zkoušky (v čase určeném hlavním rozhodčím) musí každý jezdec, 
startující v prvém kole s více koňmi, definitivně nahlásit jméno jediného koně, se kterým se 
jezdec kvalifikoval do druhého kola a se kterým bude pokračovat v soutěži. 
Startovní pořadí jezdců ve druhém kole je obracené dle pořadí výsledků součtu drezurní 
zkoušky a prvého kola skokové zkoušky (od nejhoršího k nejlepšímu), ze kterého budou 
vyškrtnuti jezdci a koně, kteří nestartují. V případě stejného součtu trestných bodů po první 
skokové zkoušce včetně drezurního výsledku startují tito jezdci ve stejném pořadí jako 
v prvém kole skokové zkoušky. 
Konečné hodnocení jednotlivců: 
Vítězem soutěže jednotlivců se stává soutěžící s nejnižším počtem trestných bodů po sečtení 
všech trestných bodů, které obdržel v obou zkouškách. 
V případě rovnosti bodů u dvou nebo více soutěžících, rozhoduje: 
1. lepší výsledek v drezurní zkoušce. 
2. Je-li dále rovnost bodů, je nejlepší ten soutěžící, který dosáhl ve druhém kole skokové 
zkoušky (vyšší obtížnosti) nižšího výsledku trestných bodů. 
3. Je-li i nyní rovnost, umístí se soutěžící na stejném místě. 
 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 - 1400 – 1100 – 900) Kč 
 
11. 
Skoková soutěž LPA 
M ČR ve skákání věkové kategorie 8 – 12 let na pony kat. A 126 - 135 KVH  
2. kolo tříkolové soutěže - PJS čl.299. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 

 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnoceni dle PJS čl. 238.2.1., st. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  300 Kč.   
Věcné ceny v hodnotě  2300 (600 - 500 - 450 - 400 - 350 ) Kč 
 
12. 
Skoková soutěž LPB 
M ČR ve skákání věkové kategorie 8 – 12 let na pony kat. B  136 - 148 KVH 
2. kolo tříkolové soutěže - PJS čl.299. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 

 
Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnoceni dle PJS čl. 238.2.1., st. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  300 Kč.   
Věcné ceny v hodnotě  2300 (600 - 500 - 450 - 400 - 350 ) Kč 
 
 
13. 
Skoková soutěž SPB 
M ČR ve skákání věkové kategorie 13 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
2. kolo tříkolové soutěže - PJS čl.299. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného. 

 



Současně je soutěž přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je 
hodnocená jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci 
startovního pole a musí uhradit zápisné. 
Hodnoceni dle PJS čl. 238.2.1., st. A - bez rozeskakování. 
Zápisné:  300 Kč.   
Věcné ceny v hodnotě  2300 (600 - 500 - 450 - 400 - 350 ) Kč 
 
 
NEDĚLE 18. srpna 2013 
 
7. 
Mistrovství ČR v drezuře věkové kategorie 13 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
Tříkolová soutěž  - 1. kolo úloha FEI DD, 2. kolo FEI DJ, 3. kolo FEI Pony Freestyle 
3. kolo úloha FEI Pony Freestyle 2009  
Do 3. kola postupuje 5 nejlepších dvojic s celkově nejvyšším průměrem procent dosažených 
z 1. a 2. kola. V případě rovnosti procent rozhoduje lepší výsledek 2. kola.   
O pořadí na prvních 5 místech rozhoduje průměr procent ze všech 3 kol,  
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) Kč 
 
 
14.  
M ČR ve skákání věkové kategorie 8 – 12 let na pony kat. A 126 - 135 KVH 
Skoková soutěž SPA– 3. kolo 
3. kolo – Mistrovská tříkolová soutěž pro kat. pony A 126 - 135 cm – 1. kolo LPA, 2. Kolo LPA, 
3. kolo SPA, 
čl. 299 - národní mistrovské soutěže. 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) Kč 
 
15. 
M ČR ve skákání věkové kategorie 8 – 12 let na pony 136 - 148 cm KVH 
Skoková soutěž SPB – 3. kolo 
Tříkolová soutěž pro kat. pony KVH 136 - 148 cm – 1. kolo LPB, 2. Kolo LPB, 3. kolo SPB, 
čl. 299 - národní mistrovské soutěže. 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) Kč 
 
16. 
Mistrovství ČR ve skákání věkové kategorie 13 – 16 let na pony do 148 cm KVH 
Skoková soutěž STPB – 3. kolo 
Tříkolová soutěž- 1. kolo SPB, 2. kolo SPB, 3. kolo STPB, 
čl. 299 - národní mistrovské soutěže. 
Věcné ceny hodnotě: 7000,-Kč (2000 - 1600 – 1400 – 1100 - 900) Kč 
 
 
Kvalifikace pro účast ve skokových mistrovských soutěžích 
Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech. 
 
Kat. jezdců 8 – 12 let - absolvování minimálně 2 parkurů stupně obtížnosti 2. a 3. kola mistrovství ( tj. 
1 x LP + 1 x SP a vyšší) s celkovým součtem maximálně 8 tr. bodů. 
 
Kat. jezdců 13 – 16 let - absolvování minimálně 2 parkurů stupně obtížnosti: 2. a 3. kola mistrovství(tj. 
1 x SP + 1 x STP ) a vyšších s celkovým součtem maximálně 8 tr. bodů. 
Do kvalifikace je možno započítat výsledky z klasických pony soutěží na otevřených kolbištích i v halách, 
na domácích kolbištích i v zahraničí. 
 
 
Kvalifikace pro účast v drezurních mistrovských soutěžích: 
Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech.  
 
Kat. jezdců 8 – 12 let – dosažení minimálně 55 % ve dvou úlohách stupně obtížnosti Z a vyšší pro 
dvojici od prvního dne po skončení MČR 2012 do uzávěrky přihlášek na MČR 2013. 
Do kvalifikace je možno započítat výsledky ze soutěží na otevřených kolbištích i v halách 
včetně zahraničních. 



Kat. jezdců 13 – 16 let - dosažení minimálně 55 % ve dvou úlohách stupně obtížnosti L 
 pro dvojici od prvního dne po skončení MČR 2012 do uzávěrky přihlášek na MČR 2013.  
Do kvalifikace je možno započítat výsledky ze soutěží na otevřených kolbištích i v halách včetně 
zahraničních (u zahraničních startů akceptovány FEI úlohy a národní úlohy stejné či vyšší obtížnosti).   
  
Přihláška na MČR Pony S+D musí být potvrzena OV ČJF, bez řádně potvrzené 
kvalifikace nebude dvojice zařazena na startovní listiny MČR. 
 
 
Kvalifikace pro účast v Šampionátu nadějí 2013: 
Dosažení výsledku minimálně 55 % v jedné úloze stupně obtížnosti minimálně požadované pro drezurní 
zkoušku. Jako kvalifikace se uznávají také úlohy absolvované v soutěžích s velkými koňmi 
(pro úlohu P2 jsou to úlohy Z0, Z1, Z2, Z3 a vyšší). 
A  
absolvování minimálně 1 parkuru stupně obtížnosti  2. kola skokové zkoušky  
( tj.  1 x ZLPS a vyšší pro pony výškové kategorie „S“; případně 1 x ZPA a vyšší pro pony výškové 
kategorie „A“) s výsledkem maximálně 8 tr. bodů, nebo absolvování minimálně jednoho parkuru dané 
obtížnosti pro výškovou kategorii v rámci seriálových kol Styl šampionátu pony 2013 v bodovém 
ohodnocení minimálně 7,5 bodu. 
Kvalifikace musí být plněna minimálně na 2 závodech do termínu uzávěrky MČR 2013. 
 
 
Kvalifikace pro účast ve Styl šampionátu pony 2013: 
Kvalifikaci plní dvojice pouze při soutěžích na vybraných závodech (viz pravidla SŠ 2013), pro účast ve 
finále musí dvojice jezdec - kůň získat minimálně 4 kvalifikační výsledky(známky), ve finále může jezdec 
startovat s jedním kvalifikovaným koněm dle vlastního výběru v každé kategorii (věkové 8-
12/13-16 let)  a získá zde poslední pátý výsledek ( pátou známku ).  
O vítězi Styl šampionátu pony 2013 v každé kategorii jezdců (8-12 let / 13- 16 let) rozhodne součet čtyř 
nejlepších kvalifikačních výsledků + výsledek finálového kola, v případě rovnosti rozhodne lepší výsledek 
finálového kola. 
Věcné ceny pro umístěné ve Finále Styl šampionátu pony 2013 dvou vypsaných kategoriích  
Jezdci: 8-12 / 13–16 let v minimální hodnotě pro každou kategorii 7000,-Kč (2000 – 1600 – 1400 – 1100 
- 900) Kč 
Jezdec-přihlašovatel je povinen zaslat datum a místo splnění kvalifikace společně s přihláškou 
pořadateli MČR. 
 
 

Předběžný časový program: 
Čtvrtek 

SKOKY DREZURA 
8:00-
11:00 Prezentace účastníků – kancelář závodů 8:00-

11:00 
Prezentace účastníků – kancelář 
závodů 

 Veterinární přejímka s měřením* 
místo upřesní HR a vet. lékař  Vet. přejímka s měřením* 

místo upřesní HR a vet. lékař 
    
 Skokové kolbiště  Drezurní obdelník 

12:00 0. zahajovací soutěž – ZPA pro účastníky 
Šampionátu nadějí 2013   

Násl. 
1. zahajovací soutěž – ZLPS + ZLPA 
Finále Styl šampionátu 8 – 12 / S + A 
Dekorování SŠ s alt. v sobotním programu 

 
 

Násl. 
2. zahajovací soutěž – LPB 
Finále Styl šampionátu 13 – 16 / do 148 cm 
Dekorování SŠ s alt. v sobotním programu 

 
 

Násl. 
3. zahajovací soutěž – ZLPB 
Finále Styl šampionátu 8 – 12 / B 
Dekorování SŠ s alt. v sobotním programu 

 
 

  15:00  
  - drezurní trenink 
  18:00   

19:00 Schůzka vedoucích ekip - restaurace   



Pátek 
  

  8:00 4. Šampionát nadějí  P2/12 
   5. MČR 1. Kolo P4/12 
   6. MČR 1. kolo P4/12 
   7. MČR 1. Kolo DD/09 

13:00 8. LPA - 1. kolo MČR 8-12/A   
Násl. 9. LPB - 1. kolo MČR 8-12/B   
Násl. 10. SPB - 1. kolo MČR 13-16    

    

20:00 Slavnostní zahájení  
Předání výk. odznaků pony   

    
Sobota 

  
  8:00 5. MČR 2. Kolo P5/12 
   6. MČR 2. kolo P5/12 
   7. MČR 2. Kolo DJ/09 
    

13:00 4. Šampionát nadějí – 1. kolo ZPA   
 4. Šampionát nadějí – 2. kolo ZPA   
 Dekorování Šampionát nadějí 2013   
 Alt. Dekorování SŠP 2013 – upřesní HR   
 11. LPA - 2. kolo MČR 8–12/A   
 12. LPB - 2. kolo MČR 8–12/B   
 13. SPB - 2. kolo MČR 13-16   
    

Neděle 
    

9:00 7. MČR 3. Kolo Pony Freestyle/09   
    
 Dekorování MČR drez. kat. 13–16 let   

11:00 14. SPA - 3. kolo MČR 8-12/A + dekorování   
13:30 15. SPB - 3. kolo MČR 8-12/B + dekorování   

 Dekorování MČR drez. kat. 8–12 let   
15:00 16. STPB - 3. kolo MČR 13-16 + dekorování   
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu, který v případě změny bude 

uveřejněn na stránkách pořadatele! 
 
 
 

3. Všeobecné údaje 
 
3.1.  Jmenovité přihlášky do mistrovských soutěží včetně místa a data splnění 
kvalifikace zasílejte elektronicky na adresu: mahon@centrum.cz do  4. 8. 2013. 
V papírovém provedení včetně potvrzení kvalifikací předají vedoucí oblastních ekip v den 
prezentace pořadateli MČR. Za tyto přihlášky jsou odpovědné vysílající oblasti. 
Přihlášky do otevřených či zahajovacích soutěží mohou být zaslány elektronicky nebo 
budou realizovány přímo v místě s povinností přihlášení do 18 hodin dne předcházejícímu dané 
soutěži. 



Přihlášky do finále Styl šampionátu pony a Šampionátu nadějí (včetně místa a data 
plnění kvalifikace – odpovědný za splněnou kvalifikaci je přihlašovatel) zasílejte též 
elektronicky na adresu: mahon@centrum.cz do 4. 8. 2013. 
 
Objednávky ustájení a dalších služeb – do 4. 8. 2013 
zasílejte elektronicky na adresu:  js@equus-kinsky.cz 
Kontaktní osoby pořadatele: ustájení + ubytování -  Libuše Půlpánová - tel.: 776 057 706 

ostatní technické zajištění - Petr Půlpán – tel.: 777 247 110 
 
Adresa:    Jezdecká škola Equus Kinsky  
      Hradištko 126 
   289 12 Sadská   
 
Vstupní poplatek za koně ve výši 1.990,-Kč pro účastníky MČR a Šampionátu nadějí 
2013 zahrnuje cenu ustájení dle bodu 3.5. a je splatný nejpozději do 5. 8. 2013 na účet 
pořadatele:    177183113 / 0300, jako variabilní symbol uveďte čtyřčíslí licence jezdce. 
 
3.2. Přihláška musí obsahovat potvrzení příslušné oblastí o splnění kvalifikačních kritérií pro 
účast na MČR. Oblast určí vedoucího ekipy, který bude odpovědný za komunikaci 
s pořadatelem a sborem rozhodčích. 
 
3.3. Konečné přihlášky při prezentaci dle časového programu v sekretariátě umístěném 
v kanceláři závodů. 
 
3.4.  Každý pony musí nosit v průběhu závodů své identifikační číslo, přidělené Organizačním 
výborem při příjezdu. Pony musí nosit toto číslo kdykoliv opustí stáj, aby mohl být kdykoliv 
identifikován oficiálními osobami včetně komisařů. Pro účastníky MČR a Šampionátu nadějí 
platí zákaz opuštění areálu. 
 
3.4. UBYTOVÁNÍ  
 
Penzion Caesar přímo v areálu Equus Kinsky – pokoj bez koupelny 250,-  Kč lůžko / noc 

          OMEZENÁ   KAPACITA – pokoj s koupelnou 350,- Kč lůžko  / noc 
v případě ubytování na 1 noc, cena navýšena o 100,- Kč, ceny jsou uvedeny bez 15% DPH 
Hotel Modrá Hvězda, Lázeňská 477, 289 12 Sadská , 5 km od areálu,  

telefon pro rezervaci 325 594 232,  607 761 610 
Penzion  ALFA, Masarykova 630, 289 22 Lysá n. Labem – 11 km od areálu,  

telefon  325 551 567 
Hotel Golfi, Na Kopečku 595, 290 01 Poděbrady – 14 km od areálu,  

telefon 325 615 073, 325 613 263 
 
Elektrické připojení karavanu/kamionu  – 200 Kč/den 
 
3.5. USTÁJENÍ:  

   
1. Od středy 14. 8. 2013 - 16:00h. do 18. 8. 2013 v ceně je zahrnuto seno a 
stelivo (sláma) 
2. Každý další den  - 400,-Kč  
3. Pokud máte zájem o nastlání pilinami - je nutné uvést toto do objednávky 
ustájení - s příplatkem  250 Kč za 1 balík  

 
3.6. Jadrné krmivo pořadatel nezajišťuje. 
 
3.7. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 

 
4. Poskytované služby 

 
4.1. Lékařská:  zajišťuje MUDr. Dvořáková. 
 
4.2. Veterinární:  zajišťuje MVDr. Černá, MVDr. Finsterele. 



 
4.3. Podkovářská:  zajistí p. Petr Steklý proti úhradě za provedené úkony. 
 
4.4. Celodenní stravování zajištěno v prostorech restaurace a letním stánku. 
 

5. Ostatní ustanovení 
 

5.1. CENY 
Ve všech soutěžích budou umístění jezdci dekorováni floty dle PJS. V mistrovských soutěžích  
obdrží umístění na 1. - 3. místě medaile, poháry a vítězové deky pro koně. 
 
5.2. Prezentace soutěží proběhne v kanceláři závodů.  Všechny jezdce reprezentující subjekty  
registrované v jedné oblasti ČJF, zastupuje v jednání s pořadatelem vedoucí oblastního  
družstva jmenovaný příslušným OV ČJF. 
 
5.3. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů 
a jejich poškození. 
 
5.4. Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Porušení bude sankciováno pokutou 
1.000,-Kč, příp. budou volně pobíhající psi odchyceni a umístěni v útulku a majitel vykázán 
z areálu. 
 
5.5. Dekorování soutěží MČR drezurních kategorií dle harmonogramu, ve skokových 
soutěžích po ukončení 3. kol v jednotlivých kategoriích.  
 
Dekorování mistrovských soutěží a soutěží Styl šampionátu a Šampionátu nadějí 
Na dekorování bude vždy pozváno 5 nejlepších jezdců. Dvojice na prvním místě obdrží od 
stewardů deku pro vítěze na opracovišti. Všichni jezdci jsou povinni mít korektní jezdecký úbor.  
Majitelé koní nebo rodiče (vždy pouze 1 osoba)  prvních tří nejlepších jezdců se mohou zúčastnit 
dekorování. Ošetřovatelé (v reprezentativním oděvu) prvních třech umístěných by se měli 
účastnit dekorování a vést koně z opracoviště ke stupni vítězů, kde koně přidrží.  
 
Veškeré podněty, připomínky, popř. stížnosti řeší pořadatel pouze s delegovanými 
vedoucími oblastních družstev! 
 
Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
 
 
 
 
*) Veterinární přejímka s měřením – Čtvrtek 8:00 – 11:00 h. 
 
POSTUP PŘI PŘEJÍMCE  
1. Postup přejímky je zakreslený na obr. 1, který popisuje, jak se kůň správně pohybuje 
během veterinární prohlídky.  
2. Nejprve je Veterinárním delegátem ověřena totožnost koně.  
3. Další postup je následující:  
a) Veterinární delegát obejde koně a prohlédne ho vizuálně; během vizuální prohlídky 
nemohou být provedeny další klinické testy (např. vyšetření končetin).  
4. Veterinář sleduje ze středu rovného úseku chody koně, který má vodiče na levé straně a je 
na volné otěži:  

a) kůň jde nejprve na krátkou vzdálenost krokem,  
b) poté klusem na konec rovného úseku,  
c) přejde do kroku a objede otočný bod (ve směru hodinových ručiček),  
d) klusem se vrátí ke startu.  

 
5. V průběhu prohlídky musí být ohlašováno jméno koně a sportovce, jejich soutěžní číslo a 
výsledek prohlídky, tj. zda kůň je či není způsobilý soutěžit,  



6. Pokud kůň není způsobilý soutěžit, Sbor rozhodčích oznámí důvod vyloučení Odpovědné 
osobě.  
7. Proti rozhodnutí Inspekční komise se nelze odvolat.  
8. Obrázek postupu během veterinární prohlídky (dráha by měla být dlouhá 50 metrů):  
9. O výběru a případném měření pony rozhoduje výhradně hlavní rozhodčí závodů a proběhne 
na základě platných Pravidel pony 2013 - Příloha C v průběhu veterinární přejímky. 
 

 
Obrázek č. 1 – Veterinární přejímka 

 
 

 
 
 
 
Zpracoval:   Jan Matuška   10. 6. 2013 
Komise pony ČJF:  Mgr. Jana Perníčková 11. 6. 2013 
Schválil za VV ČJF: Ing. Jan Metelka  17. 6. 2013     
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