
     

 

               

                                                     

                Rozpis jezdeckých závodů 
FINÁLE NÁRODNÍHO POHÁRU ČJF 

ve skákání dětí a juniorů 2022                
 

Základní informace 
 

Kategorie závodů:  CSN – C  
Číslo závodů ČJF:  220902F1  

Název závodů:  Finále NP ČJF ve skákání dětí a juniorů 2022 

Pořadatel:   JK Hřebčín Suchá MF0150 

Datum závodů:  2.- 4.září  2022 

Místo konání:  jezdecký areál Hřebčín Suchá, Suchá 1, Litomyšl 

Omezující kritéria:  Pravidla NP ČJF ve skákání dětí a juniorů 2022 
 

Funkcionáři závodů: 

 

Ředitel závodů:  Jiří Skřivan 

Sekretář závodů:  Dana Brůnová 

Kontaktní osoba:  Jiří Skřivan 602 451 918 

Hlavní rozhodčí:  Jaroslav Hupka F0243 

Sbor rozhodčích: Sylva Fendrychová F1768, Eva Siatková F0218, Miroslava 

Skřivanová F0041, Oldřich Sojka F0392, Jiří Skřivan F0031 

Stylový komisař:  Miroslava Skřivanová F0041, Eva Siatková F0218 

Stavitel parkurů:  Roman Falta F0368 

Komisař na opracovišti: určí hlavní rozhodčí 

Hlasatel:   Aleš Suchánek  

Zpracovatel výsledků: Richard Bauer H0128 tel. 603 293 523 

Lékařská služba:  MUDr. Kristýna Novotná 

Veterinární služba:  MVDr. Iva Benešová 

Podkovářská služba: pořadatel nezajišťuje 

 

Technické parametry: 

Kolbiště:   písčité s geotextilií - 65 m x 75 m 

Opracoviště:   písčité s geotextilií - 30 m x 65 m a hala 23 m x 63 m   

 

Přihlášky a časový rozvrh: 

Jmenovité přihlášky do finále NP ČJF včetně čísla licencí zasílejte sekretáři své oblasti do        

30. 8. 2022 do 23.00 hodin. Ten přihlásí zástupce svých oblastí do 31.8. do 18.00 hodin. 

 

Uzávěrka boxy vícedenní:     30. srpna 2022 v 23.00 hod  

Uzávěrka přihlášek do otevřených soutěží přes JIS:  30. srpna 2022 v 23.00 hod  

 

Přihlášky: 

Dle PJS výhradně přes JIS ČJF: https://jezdectvi.org  

 

 

https://jezdectvi.org/


     

 

               

                                                     

Prezentace:  

Prezentace pouze v případě změny telefonicky Richard Bauer 603 293 523. Uzávěrka 

konečných přihlášek pro příští den je vždy do 1 hodiny po ukončení poslední soutěže v daný 

den.   
               

Technická porada  nekoná se 

Start soutěží                začátek soutěže č. 1 v 8.30 hod.  

Sekretariát závodů                    v kanceláři restaurace – v pátek od 16 hod., v ostatní dny od 7:00  

 

Předběžný časový harmonogram:  

     Pátek 2. 9. 2022  
13:00   zahajovací tréninky pony – společné opracování oblastí na kolbišti. Každá oblast má     

k opracování vyhrazeno 10 minut. 

15:30   zahajovací tréninky velcí koně - společné opracování oblastí na kolbišti. Každá oblast  

má k opracování vyhrazeno 10 minut. 

18:00   slavnostní nástup všech oblastí. Účast každého jezdce je povinná. 
 

Soutěže: 

 

Sobota 3.9.2022   
 
3.1. Soutěž č.1:    Skoková soutěž st. „ZP“ pony handicap na styl jezdce – Styl šampionát pony 
 1.kolo NP ČJF děti na pony 8-11 let                    
           Soutěž přístupná pro pony kategorie S+A+B a jezdce 8-11 let 
 Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.5. a čl. 298.1.1.2. 
          Startovné: 400,- Kč. 
           
3.2. Soutěž č.2:      Skoková soutěž st. „ZLP“ pony handicap na styl jezdce – Styl šampionát pony 
          1.kolo NP ČJF děti na pony 12-14 let 
 Soutěž přístupná pro pony kategorie A+B a jezdce 12-14 let 
 Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.5. a čl. 298.1.1.2.   
       Startovné: 400,- Kč 
                                  
3.3. Soutěž č.3:      Skoková soutěž st. „ZM“ na styl jezdce - Styl šampionát dětí na velkých koních 
 1.kolo NP ČJF děti na velkých koních (do 14 let) 
            Soutěž přístupná pro děti na velkých koních do 14 let 
 Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.1.1.2. 
         Startovné: 400,- Kč 
             
3.4. Soutěž č.4:       Skoková soutěž st. „Z“ – otevřená soutěž 
            Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování 
            Startovné: 400,- Kč 
 Ceny: věcné Energys v min. hodnotě 1200,- Kč pro první tři umístěné 
                                      
3.5. Soutěž č.5:       Skoková soutěž st. „ZL“ na styl jezdce - Styl šampionát juniorů na velkých koních 
            1.kolo NP ČJF juniorů na velkých koních 
 Soutěž přístupná pro juniory na velkých koních (do 18 let) 
 Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.1.1.2. 
            Startovné: 400,- Kč   



     

 

               

                                                     

 
3.6. Soutěž č.6:       Skoková soutěž st. „ZL“ – otevřená soutěž 
            Rozhodování dle PJS tab. A na čas, čl. 298.2.4. návazné rozeskakování na čas 
            Startovné: 400,- Kč 
 Ceny: věcné Energys v min. hodnotě 1200,- Kč pro první tři umístěné 

 
3.7. Soutěž č.7       Skoková soutěž s handicapem „L*/L**“   
                               Rozhodování dle PJS  tab. A na čas, čl. 298.2.4 návazné rozeskakování na čas 
                                  L* - dvojice, které v roce 2022 neabsolvovali více jak tři soutěže 125 a vyšší 
                                  L** - ostatní  
 Startovné: 450,- Kč 

                         Ceny: finanční v hodnotě 3 300,- Kč (1000-800-600-450-450)                                
                              
Neděle 4.9.2022                                   

3.8. Soutěž č.8:       Skoková soutěž st. „ZP“ pony handicap – otevřená soutěž 
  Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1., na limitovaný čas a čl. 298.2.5 
           Startovné: 400,- Kč 
           Ceny: věcné Energys v min. hodnotě 1200,- Kč pro první tři umístěné 
  

3.9. Soutěž č.9:    Skoková soutěž st. „ZLP“ pony handicap – otevřená soutěž 
  Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1., na limitovaný čas a čl. 298.2.5 
           Startovné: 400,- Kč 
           Ceny: věcné Energys v min. hodnotě 1200,- Kč pro první tři umístěné 
 
3.10. Soutěž č.10:  Skoková soutěž st. „ZLP“ pony handicap s rozeskakováním na čas – FINÁLE NP ČJF 
 2.kolo NP ČJF děti na pony 8-11 let                    
           Soutěž přístupná pro pony kategorie S+A+B a jezdce 8-11 let 
 Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.1.2. 
          Startovné: 400,- Kč        
 
3.11. Soutěž č.11:  Skoková soutěž st. „LP*“pony handicap s rozeskakováním na čas – FINÁLE NP ČJF 
 2.kolo NP ČJF děti na pony 12-14 let                    
           Soutěž přístupná pro pony kategorie A+B a jezdce 12-14 let 
 Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.1.2. 
          Startovné: 400,- Kč        
 
3.12. Soutěž č.12: Skoková soutěž st. „Z/ZL“ handicap – 100 cm děti; 110 cm junioři 

            Soutěž přístupná pro děti a juniory na velkých koních kvalifikované do FINÁLE NP ČJF. 
 Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. 
            Startovné: 400,- Kč 
 Ceny: věcné Energys v min. hodnotě 1200,- Kč pro první tři umístěné 
 
 3.13. Soutěž č.13: Skoková soutěž st. „Z“ s rozeskakováním na čas – FINÁLE NP ČJF 
 2.kolo NP ČJF děti na velkých koních (do 14 let) 
            Soutěž přístupná pro děti na velkých koních do 14 let 
 Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.1.2. 
         Startovné: 400,- Kč 
  



     

 

               

                                                     

3.14. Soutěž č.14: Skoková soutěž st. „ZL“ s rozeskakováním na čas – FINÁLE NP ČJF 
 2.kolo NP ČJF juniorů na velkých koních 
            Soutěž přístupná pro děti na velkých koních do 18 let 
 Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.1.2. 
         Startovné: 400,- Kč 
 
 
Soutěž družstev bude vyhodnocena na základě součtu umístění účastníků z oblasti ve všech soutěžích 
finále. V případě, že oblasti nenaplní počty vlastních účastníků, bude výsledné umístění oblasti 
vyjádřeno součtem umístění a poměrem k počtu účastníků oblasti. Aby mohla být oblast vyhodnocena 
v soutěži družstev, musí naplnit minimální počet 10 účastníků. Přihlášky do finále zajistí dle nominace 
oblasti oblastní sekretář dané oblasti. 
 
Vítězným oblastním družstvem je družstvo, které je nejlepší v součtu všech umístění svých zástupců 
v každém kole finále. 
 
Odměny vítězům do finále: 
Vítěz a umístění v Národním poháru ČJF dětí a juniorů obdrží v každé kategorii na prvních pěti místech 
poháry a šerpy. 
 
Styl šampionát dětí na pony 8-11 let (1.kolo)   5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
Styl šampionát děti na pony 12-14 let (1.kolo)   5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
Děti na pony 8-11 let (2.kolo)     5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
Děti na pony 12-14 let (2.kolo)     5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
Styl šampionát dětí do 14-ti let na velkých koních (1.kolo) 5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
Děti do 14-ti let na velkých koních (2.kolo)   5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
Styl šampionát junioři do 18-ti let n velkých koních (1.kolo) 5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
Junioři do 18-ti let na velkých koních (2.kolo)   5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
Děti na pony 8-11 let (jednotlivci celkový vítěz)   5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
Děti na pony 12-14 let (jednotlivci celkový vítěz)  5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
Děti do 14-ti let na velkých koních (jednotlivci celkový vítěz) 5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
Junioři do 18-ti let na velkých koních (jednotlivci celkový vítěz) 5 000,- (1600-1300-900-700-500) 
 
Soutěž /vyhodnocení/ oblastních družstev – vítězné družstvo obdrží putovní pohár pro vítěze a každý 
člen vítězného družstva finanční odměnu 1 000,-Kč (celková maximální možná výše odměny je 20 000,-
Kč). 
                    
 

Technická ustanovení 
 

Předpisy 
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními 
pravidly, tímto rozpisem závodů a pravidly NP. 
Účastníci budou dekorování dle VP čl. N3 
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128 
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS 
Sázky nejsou povoleny 
 

 



     

 

               

                                                     

Veterinární předpisy 
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí 
obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2022. Účastníci závodů 
jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka - pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu 
veterinárního lékaře. Kontrolu průkazů provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
 

Odpovědnost pořadatele 
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich 
poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle 
VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.  
Veškeré náklady spojené s účastí na závody hradí vysílací složka / přihlašovatel. 

 

Informace pro majitele psů 
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život 
jezdců v kolbišti a opracovišti! 
 

Ustájení: 

Zajistí pořadatel v turnajových boxech na základě objednávky zaslané na e-mail 

jkhrebcinsucha@gmail.com. Za objednaný box bude účtován storno poplatek ve výši 1.800,- 

Kč vč. DPH v případě, že nebude objednatelem využit. 

 

Poplatek za ustájení ČT – NE činí 3 200,- Kč vč. DPH a je splatný při prezentaci. 

Ustájení na 1 den pouze v případě volných boxů za poplatek 1 000,-Kč.   

  

Poplatek zahrnuje objemové krmivo a stelivo (seno, sláma) na celou dobu ustájení tj. ČT-NE 

Připojení el. energie jednorázově 1 500,-Kč, nutno objednat předem.  

 

  

Ubytování 
Je možno dohledat na  www.litomysl.cz    

 

Ostatní služby 
Lékařská služba   - uvedena v bodě 1.2(Funkcionáři závodů) 
Veterinární služba  - zajištěna proti úhradě  
Podkovářská služba  - zajištěna proti úhradě 
Stravování a občerstvení - zajištěno v areálu závodiště po celý den  
Parkování vozidel  - na určeném parkovišti 

 

Schvalovací doložka 

 

Rozpis zpracoval:     Rozpis za OV VčO schválil: Dne 3. 8. 2022 J. Hupka  
Jiří Skřivan 
 

 

http://www.litomysl.cz/

