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Veřejné jezdecké závody - CSN 

 
ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ 

vypsaných speciálně při CSI  
 

ČÍSLO ZÁVODŮ 
428B1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Pořadatel JO La-Bohéme Zduchovice 

2. Datum konání 28.4.-1.5.  2011 

3. Místo konání Jezdecký areál  Zduchovice, Zduchovice 65, 262 63  Kamýk nad Vltavou 

4. Kolbiště pískové 55 x 80 m  
(rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/) 

5. Opracoviště pískové 30 x 60 m,  pískové 30 x 45 m 
(rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/) 

6. Funkcionáři závodů 

ředitel Ing. Ladislav Krulich 

hlavní rozhodčí Ing. Jaroslav Pecháček 

stavitel parkúru Marti Otto 

hlasatel Václav Vince 

zpracovatel výsledků Jan Matuška  

 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

Pravidla jezdeckého sportu a tento rozpis. 

 
SOUTĚŽE 

 
 

ČTVRTEK 
 
 
1. Dvoufázová skoková soutěž pony - 70-75cm - pony kat. A /85-90cm - pony kat.B 

Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 274.3. na čas, handicap. 
 
Soutěž startuje po soutěži PONY SMALL TOUR (v rámci CSI P)  na stejném parkuru. Prohlídka parkuru 
je společná. Dekorování následuje ihned po dekorování PONY SMALL TOUR. 
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PÁTEK 
 
2. Skoková soutěž pony - 80cm - pony kat.A/95cm - pony kat.B 
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. A 238.2.1. , handicap. 
 
Soutěž startuje po soutěži PONY SMALL TOUR (v rámci CSI P)  na stejném parkuru. Prohlídka parkuru 
je společná. Dekorování následuje ihned po dekorování PONY SMALL TOUR. 
 

SOBOTA 
 
 
 
 

3.   Skoková soutěž pony - 90cm/100cm 
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. A 238.2.2. , handicap. 
 
Soutěž startuje po soutěži PONY SMALL TOUR (v rámci CSI P)  na stejném parkuru. Prohlídka parkuru 
je společná. Dekorování následuje ihned po dekorování PONY SMALL TOUR. 
 

NEDĚLE 
 
 
 
 

4.  Skoková soutěž - 125cm 
Pro jezdce účastnící se mezinárodních závodů, jejichž koně nesoutěží ve finále nebo Grand prix. 
Hodnocení dle čl. A 238.2.1.  
 
Soutěž startuje po soutěži CHILDREN TOUR (v rámci CSI) na stejném parkuru. Prohlídka parkuru je 
společná. Dekorování následuje ihned po dekorování CHILDREN TOUR. 
 
 
 

STARTOVNÉ A CENY 

 

Soutěž Startovné 

Ceny 

Věcné Finanční v Kč 

(pro 1.-
5.místo) 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo 7. místo 

1. 

70-
75cm/85-

90cm 150EUR / 
3.750Kč 

1 000Kč        

2. 80cm/95cm 1 500 Kč        
3. 90cm/100cm  2 000 Kč        
4. 
 
 
 

125cm 

0Kč - v 
rámci 

startovného 
za CSI 

pouze floty        

 

Startovné je vč. ustájení od 27.4.-1.5.  
 
Správní poplatky 
Vyžádaná změna pořadí startu, povolená sborem rozhodčích              100,- Kč/start 

Dodatečná přihláška soutěžícího (skupiny) do soutěže                        100,- Kč/start 

Jakákoliv dodatečná změna koně nebo jezdce (skupiny) po uzávěrce přihlášek 
(pokud bude přijata) 

100,- Kč/start 
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UPOZORNĚNÍ 

Zrušení startu je možné pouze za těchto podmínek: 

1. písemně den předem! 

2. na základě veterinárního potvrzení o nezpůsobilosti koně startovat 

3. z důvodů onemocnění jezdce 

Ve všech ostatních případech vyjma vyjmenovaných bude startovné požadováno i zpětně v 
plné výši na základně faktury! 

 

PŘIHLÁŠKY 

 

Principielní přihlášky 31.3.2011 

Jmenovité přihlášky 08.4.2011 

Definitivní přihlášky 18.4.2011 

Poslední možné změny 
koní 26.4.2011   

 

Přihlášky do soutěží 4. v sobotu 30.4. v prezentaci závodů. 

 

K dispozici on-line na www.zavody-zduchovice.cz 
e-mailem - info@kone-zduchovice.cz 

Údaje na přihlášce neúplné přihlášky nebudou akceptovány 

Uzávěrka pro zasílání  
přihlášek 

do 18.4.2011 

 
PREZENTACE 

Prezentace jezdců v kanceláři závodů: 

27/04/2011 Čas:  11:00 - 20:00 

 

Otevírací doba další dny: 

28/04 - 01/05/2011 Čas:  09:00 - 12:00  

14:00 - 1 hodinu po posledním 
dekorování 

 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 

  
VŠECHNY KONĚ MUSÍ MÍT LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ NA INFEKČNÍ 

ANÉMII S NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM! VYŠETŘENÍ NESMÍ BÝT STARŠÍ 24 
MĚSÍCŮ!  
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VETERINÁRNÍ (KONDIČNÍ) PŘEJÍMKA KONÍ 

27/04/2011 Čas:  14:00 - 20:00 

Místo: Bude vyznačeno v mapě v materiálech pro jezdce, které obdržíte při 
prezentaci 

 

     PŘÍJEZD MOŽNÝ OD 11:00! 

 

PŘI PŘEJÍMCE NUTNO DOLOŽIT: 

1) Průkaz koně 

2) Negativní výsledek laboratorního vyšetření na infekční anémii ne starší 24 
měsíců! 

3) Potvrzení o vakcinaci proti influenze (chřipce koní). Kůň musí být 
vakcinován dle vakcinačního schématu a přeočkován vždy po 6ti měsících. 
Poslední vakcinace může být provedena nejpozději 7 dní před konáním 
závodů. 

Po přejímce koní nesmí kůň opustit diskrétní zónu Jezdeckého areálu 
Zduchovice!  

Kůň se může pohybovat ve vyznačené diskrétní zóně jezdeckého areálu, vždy 
při opuštění boxu s přiděleným číslem koně.  

Číslo nutné přivézt vlastní.  

 
PLATBY 

 
Startovné 

hradí se v HOTOVOSTI PŘI PREZENTACI         Ubytování 
Ustájení      

 

 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 
VEŠEKERÉ OSTATNÍ USTANOVENÍ SE ŘÍDÍ ROZPISEM MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ.  

 
Ubytování 
Rezervace a ceny na www.kone-zduchovice.cz sekce Pension Jezerná. 

Pension Jezerná Čtyřlůžkové pokoje se společnými sprchami v těsné blízkosti stájí a kolbiště. 

Pension Kamejk Cca 5min autem od areálu. Dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje s vlastní sprchou 
a WC. K dispozici za poplatek venkovní bazén a sauna. 

Připojení kamionu/obytného vozu 100,- Kč/každý započatý den. 
 

 
USTÁJENÍ 
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CENA USTÁJENÍ JE ZAHRNUTA V POPLATKU ZA STARTOVNÉ A 
ZAHRNUJE NASTLÁNÍ SLÁMOU! PILINY A SENO ZA POPLATEK. 

PŘI OBDRŽENÍ DEFINITIVNÍ PŘIHLÁŠKY JE VÁM AUTOMATICKY 
REZERVOVÁN BOX! 

 
Při zrušení přihlášky/boxu po 15.4.2011 bude fakturována částka 2.600,-Kč! 

 
Ostatní ceny: 
1) Piliny - 1 balík/circa 22kg - 270 CZK/10 € 
2) Seno - 1 den – 50 CZK/2€ 
3) Ustájení vyjma 27.4.-1.5. – 500 CZK/20 € per day  
 

Při prezentaci bude vybrána kauce na vyčištění boxu - 200CZK, která bude vrácena po vyčištění boxu. 

 

Ostatní služby 

- Veterinární služby hradí majitel koně, dle vykonaných úkonů. 

- Zdravotní služba zajištěna pořadatelem. 

- Celodenní stravování je zajištěno v areálu závodů společností Novoměstský pivovar. 

- Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku a majitelé psů jsou povinni po nich odklízet sekrety. Porušení bude  

  sankciováno pokutou 1.000,-Kč, příp. budou volně pobíhající psi odchyceni a umístěni v útulku a majitel vykázán  

  z areálu.  Svým neohleduplným jednáním, kdy necháte psa volně pobíhat, ohrožujte jezdce v kolbišti na životě!!! 

- Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu. 

- Pořadatel neručí za úrazy koní a jezdců, za nehody, za ztrátu předmětů a jejich poškození. 

- Fotografové a kameramani, kteří využijí svůj materiál ke komerčním účelům - fotografie či videozáznam bude  

  nabízen  kdekoliv k prodeji, jsou povinni dohodnout podmínky fotografování a natáčení s organizátorem závodů na  

  barbora@la-boheme.cz. Pokud tak neučiní, mohou být vykázáni z areálu, příp. může být požadována finanční  

  náhrada zpětně = ceny pronájmu stánku na den. 

  Novinářské akreditace na barbora@la-boheme.cz 

-Každý kůň dostane při prezentaci přiděleno identifikační číslo koně, platné po dobu celých zvodů.  

 Pokud kůň opustí stáj, musí být číslo viditelně umístěno, aby mohl být identifikován. Každý jezdec je  

 povinen si vlastní číslo fyzicky zajistit. Do vyprodání bude možné jej zakoupit při prezentaci.  

 

Veterinární předpisy 

Dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2011 (viz.www.cjf.cz). 

Schváleno dne   14.4., Michael Moudrý 

 

____________________________       ____________________________ 

Ing. Ladislav Krulich       Petr Trojan 

ředitel závodů       organizační zajištění 


