Mistrovství České republiky ve skocích dětí a juniorů
2020
Rozpis jezdeckých závodů

Základní ́ údaje

V Team Prague Arena, MA0304

Kategorie závodů:
Číslo závodů:
Pořadatel:
Datum konání:́
Místo konání:́

CSN-A MČR děti / junioři
200806D1
V Team Prague Arena, z.s.
6. - 9. srpna 2020
Velká Chuchle, Praha, Radotínská 69/34, 159 00

Funkcionáři závodů̊
Ředitelka závodů:
Sekretářka závodů:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Hlavní komisař:
Komisaři:
Technický delegát:
Stavitel parkurů:
Asistent stavitele:
Hlasatel:
Ozvučení:
Zpracování výsledků:
Zdravotní služba:
Podkovář:
Veterinární služba:

Markéta Šveňková (+420 723 325 325)
Monika Prokůpková (+420 724 191 847)
Richard Bauer (H0128)
Jana Palečková Rajchmanová (D0941), Jaroslav Sedláček (A0064),
Sylvie Boušková (E0633), Radovan Šálek (H0079)
Ing. Jan Metelka (E0109)
Jarmila Měrková (H0066), Eva Sobotková (V0139)
Zdeněk Krpela (D0163)
Marc Debaere – FEID 10077775 (UKR)
Jana Holá (H2925), Václav Hladík (D0510), Michal Maksa (B1234)
Aleš Suchánek
Ludvík Jandourek
Jiří Bůžek (+420 603 792 958)
Zdeněk Dvořák
Martin Jiroušek (+420 774 182 775)
MVDr. Iljan Pták (+420 776 848 819)

Technické parametry
Skokové kolbiště:
bílý písek + geotextilie, 100 x 60 m
Opracoviště I.:
bílý písek + geotextilie, 35 x 70 m
Opracoviště II.:
bílý písek + geotextilie, 25 x 40 m
Ustájení:
omezená kapacita 176 boxů, 3 x 3,5 m
Ustájení si objednávají sami jezdci (popř. korespondenti mateřských subjektů) prostřednictvím JIS.
V ceně ustájení je zahrnuto seno a podestýlka piliny, sláma musí být objednána do uzávěrky přihlášek přes
JIS. V případě změny podestýlky po uzávěrce účtujeme 100 Kč/box.
Cena ustájení STANDARD 3 x 3,5 m 2 700 Kč
Cena ustájení boxy COMFORT 3,5 x 4 m s napáječkami 3 100 Kč
Elektrické přípojky:
připojení kamionu nebo přívěsu na el.energii jednorázově 200,-Kč/den.
Objednávka boxů je považována za závaznou a poplatek za box bude účtován i v případě jeho nevyužití.
V případě umístění koně do jiného, než přiděleného boxu, bude účtována pokuta Kč 2.000,- Kč za každého
koně!

Přihlášky a časový rozvrh, jiná upozornění
Uzávěrka jmenovitých přihlášek a boxů v JIS:
středa 29.7.2020 (do 24:00 hodin)
Jmenovité řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, koní a subjektů a též doložení
splnění kvalifikace dle STP 2020 zasílejte oblastnímu sekretáři své mateřské oblasti s dostatečným
předstihem. Přihlášky po termínu uzávěrky v JIS již není možné dle platných pravidel akceptovat.
Přihlášky a kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje a odpovídá za správnost sekretář vysílající oblasti
ČJF případně určený zástupce oblasti, který odpovídá za správnost splněných kvalifikací a zadává do
JIS. Zadání přihlášky do JISu plně nahrazuje písemné potvrzení kvalifikace. Součástí přihlášky musí být
jméno vedoucího ekipy, ten je pro celý závod MČR osobou pověřenou k jednání jménem oblastních
soutěžících.
Aktuální startovní listiny budou zveřejněny po uzávěrce včetně časového plánu jednotlivých soutěží.
Veterinární prohlídka dle vet. pravidel:
středa 5.8.2020 – 16.00 – 20.00,
čtvrtek 6.8.2020 – 8.30 – 10.00
Technická porada a losování družstev:
čtvrtek 6.8.2020 ve 20:00 Restaurace ve velké tribuně
Slavnostní nástup:
pátek 7.8. 2020 v 19:00 na hlavním kolbišti
Prezentace:
čtvrtek 7.8.2020 – 8.30 – 15.00 v kanceláři závodů
Jméno koně do vyššího kola mistrovské soutěže nahlásí jezdec vždy ihned po ukončení předešlého
kola v kanceláři závodů.
Kancelář závodů je otevřena vždy 1 hodinu před zahájením soutěží a 1 hodinu po skončení poslední
soutěže na věži rozhodčích.
Práce v sedle bude povolena vždy půl hodiny před zahájením první soutěže a ukončena po dojetí
posledního jezdce v soutěži nebo po dekorování poslední soutěže, pokud bude. Jinak se provoz na
opracovištích řídí rozpisem hlavního komisaře.

Přehled jednotlivých kol a soutěží
ZAHAJOVACÍ TRÉNINKY
Děti + družstva (110 cm)
Mladší junioři + družstva (120 cm)
Starší junioři (125 cm)

MČR STARŠÍ JUNIOŘI (17-18 LET)
1. kolo S* (125 cm), zároveň otevřená soutěž
2. kolo S** (130 cm), zároveň otevřená soutěž
3. kolo S** (130 cm)

MČR DĚTI (12-14 LET)
1. kolo L* (115 cm), zároveň otevřená soutěž
2. kolo L* (115 cm), zároveň otevřená soutěž
3. kolo L** (120 cm)

MČR DRUŽSTVA DĚTI
1. kolo ZL (110 cm), zároveň otevřená soutěž
2. kolo ZL (110 cm)

MČR MLADŠÍ JUNIOŘI (14-16 LET)
1. kolo L** (120 cm), zároveň otevřená soutěž
2. kolo S* (125 cm), zároveň otevřená soutěž
3. kolo S** (130 cm)

MČR DRUŽSTVA JUNIOŘI
1. kolo L** (120 cm), zároveň otevřená soutěž
2. kolo L** (120 cm)
Nemistrovská soutěž
POSLEDNÍ ŠANCE - Hendikep 110/120/125 cm

Soutěže, startovné, ceny
Všechny mistrovské soutěže jsou pořádány za finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Čtvrtek 6.8.2020
Zahajovací trénink dle startovních listin na základě přihlášky, dle SP čl. 202, NÚ na čas
10:00-12:30 trénink děti + děti družstva - do 110 cm
13:00-15:30 trénink ml. junioři + junioři družstva - do 120 cm
16:00-18:00 trénink st. junioři do 125 cm
Po 18:00 bude kolbiště uzavřeno. K dispozici bude opracoviště bez skokového materiálu.
Otevření opracoviště bude upraveno rozpisem hlavního komisaře.

Pátek 7.8.2020
1. Skoková soutěž „L*“- 115 cm
1. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie dětí.
Hodnocení dle 299.3.6.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i
jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a
musí uhradit startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 350 Kč, věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč na 1.-5.místě
2. Skoková soutěž ,,L**“ – 120 cm
1. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie mladších juniorů.
Hodnocení dle 299.3.6.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i
jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a
musí uhradit startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 400 Kč, věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč na 1.-5. místě
3. Skoková soutěž ,,S*“ – 125 cm
1. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie starších juniorů.
Hodnocení dle 299.3.6.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i
jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a
musí uhradit startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 400 Kč, věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč na 1.-5. místě
4. Skoková soutěž ,,ZL“ – 110 cm
1. kolo mistrovské dvoukolové soutěže kategorie děti družstva.
Hodnocení dle 299.2.6 Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i
jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a
musí uhradit startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 400 Kč, věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč na 1.-5. místě

5. Skoková soutěž ,,L**“ – 120 cm
1. kolo mistrovské dvoukolové soutěže kategorie junioři družstva.
Hodnocení dle 299.2.6 Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i
jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a
musí uhradit startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 400 Kč, věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč na 1.-5. místě

Sobota 8.8.2020
6. Skoková soutěž „L*“- 115 cm
2. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie dětí.
Hodnocení dle 299.3.6.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i
jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a
musí uhradit startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 400 Kč, věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč na 1.-5. místě
7. Skoková soutěž „S*“ – 125 cm
2. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie mladších juniorů.
Hodnocení dle 299.3.6.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i
jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a
musí uhradit startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 450 Kč, Finanční ceny: 5.000 Kč (1600, 1200, 1000, 700, 500)
8. Skoková soutěž „S**“-130 cm
2. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie starších juniorů.
Hodnocení dle 299.3.6.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i
jako samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a
musí uhradit startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 500 Kč, Finanční ceny: 5.000 Kč (1600, 1200, 1000, 700, 500,)
9. Skoková soutěž „ZL“- 110 cm
2. kolo mistrovské dvoukolové soutěže kategorie děti družstva. Hodnocení dle PJS čl. 299.2.6
s jedním rozeskakování na medailových místech
10. Skoková soutěž ,,L**“ – 120 cm
2. kolo mistrovské dvoukolové soutěže kategorie junioři družstva. Hodnocení dle PJS čl. 299.2.6
s jedním rozeskakování na medailových místech

Neděle 9.8.2020
11. Nemistrovská soutěž POSLEDNÍ ŠANCE - Hendikep 110/120/125 cm
Otevřená soutěž s hendikepem. Vedoucí ekip nejpozději do pátečních 19 hodin nahlásí účastníky
soutěže a výšku, na které bude startovat.
Jezdec smí startovat maximálně na výšce, pro kterou má splněnou kvalifikaci na toto MČR.
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1 tabulka A, bez rozeskakování s hendikepem dle čl. 298.2.5.
Startovné: 450 Kč
Finanční ceny v celkové hodnotě 15.000 Kč (3 000, 2500, 2000, 10 x 700)
12. Skoková soutěž „L**“
3. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie děti.
Hodnocení dle PJS čl. 299.3 s jedním rozeskakováním na medailových místech.
13. Skoková soutěž „S**“
3. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie mladší junioři.
Hodnocení dle PJS čl. 299.3 s jedním rozeskakováním na medailových místech.
14. Skoková soutěž „S**“
3. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie starší junioři.
Hodnocení dle čl. 299.3 s jedním rozeskakováním na medailových místech.

Ceny – mistrovské soutěže, věnované pořadatelem
Ve všech soutěžích budou umístění jezdci dekorování floty dle PJS. V mistrovských soutěžích obdrží
umístění jezdci na 1.-3. místě medaile, poháry a vítězové deky pro koně a titul Mistr ČR.
Družstva děti: věcné ceny v hodnotě 25.000 Kč pro prvních 5 družstev Dekorováno bude pět nejlépe
umístěných družstev.
Družstva junioři: věcné ceny v hodnotě 25.000 Kč. pro prvních 5 družstev Dekorováno bude pět
nejlépe umístěných družstev.
Děti: pro prvních šest jezdců věcné ceny v hodnotě 25.000 Kč. Dekorováno bude šest nejlépe
umístěných dvojic.
Mladší junioři: pro prvních šest jezdců věcné ceny v hodnotě 15.000 Kč a finanční ceny v hodnotě
20 000 Kč (6000, 4500, 3500, 2500, 2000, 1500). Dekorováno bude šest nejlépe umístěných dvojic.
Starší junioři: pro prvních šest jezdců věcné ceny v hodnotě 15.000 Kč a finanční ceny v hodnotě
25 000 Kč (7000, 5500, 4500, 3500, 2500, 2000). Dekorováno bude šest nejlépe umístěných dvojic.

Ceny – mistrovské soutěže věnované Českou jezdeckou federací:
Družstva děti:
Družstva junioři:
Děti:
Mladší junioři:
Starší junioři:

1. místo 12000 Kč,
1. místo 12000 Kč,
1. místo 5000 Kč,
1. místo 5000 Kč,
1. místo 5000 Kč,

2. místo 8000 Kč,
2. místo 8000 Kč,
2. místo 3000 Kč,
2. místo 3000 Kč,
2. místo 3000 Kč,

3. místo 4000 Kč
3. místo 4000 Kč
3. místo 2000 Kč
3. místo 2000 Kč
3. místo 2000 Kč

Podmínky účasti a kvalifikace
Podmínky účasti a kvalifikace na Mistrovství ČR jsou dány STP pro rok 2020 a Pravidly jezdeckého
sportu. Každý kůň se může v rámci jedné disciplíny prezentovat pouze s jedním jezdcem v rámci
mistrovské soutěže.

Technická a jiná ustanovení
Platné licence jezdců i koní a kvalifikace dle kvalifikačních podmínek včetně nominace oblasti.
Kvalifikace dle STP 2020.
V rámci závodů MČR je možná účast max. 4 kvalifikovaných koní na jednoho jezdce.
V mistrovských soutěžích může startovat každý soutěžící za následujících podmínek:
- Zahajovací trénink je přístupný pro všechny koně startující na MČR dle PJS.
- V mistrovské soutěži jednotlivců (PJS čl.299.1.3.) může každý soutěžící startovat maximálně:
V prvém kole soutěže jednotlivců na třech koních
V druhém kole soutěže jednotlivců na dvou koních, kteří dokončili kolo prvé
Ve třetím kole soutěže jednotlivců pouze na jednom koni, který dokončil obě kola
- V mistrovské soutěži družstev startuje jezdec s jedním koněm
- Koně do soutěže družstev musí účastník určit do termínu ukončení prezentace prvního kola, složení
družstva určí vedoucí oblastní ekipy.
- Počet družstev za oblast je maximálně dvě v každé kategorii.
Závodů a tím i všech výše uvedených soutěží (včetně otevřených) se mohou zúčastnit pouze dvojice
(jezdec a kůň) kvalifikované na MČR a nominované příslušnou oblastí, v průběhu závodů nelze měnit
složení jednotlivých dvojic. Dvojice vyloučená v některé z mistrovských soutěží se smí nadále zúčastnit
pouze otevřených soutěží s max. obtížností, pro kterou má dvojice splněnu kvalifikaci na MČR. Pro
mistrovské soutěže není podmínkou účasti platba startovného, jezdci, kteří nemají zájem o současné
hodnocení v otevřených soutěžích, musí tuto skutečnost oznámit při prezentaci.
Předpisy
Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto
rozpisem závodů.
Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126.
Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128.
Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
Sázky nejsou povoleny.
Veterinární předpisy
Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní pro letošní rok.
Na závodech bude probíhat veterinární prohlídka dle platných veterinárních pravidel a časového
harmonogramu uvedeného v tomto rozpise. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné
veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat náležitosti platné pro přesuny koní dle
podmínek vydaných SVS pro příslušný rok. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů
uschovány na sekretariátu závodů pro případnou kontrolu SVS. Účastníci závodů jsou povinni se řídit
pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.

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 / ukázky (tedy i za případné
úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18 let jejich rodiče.
Úhrady a platby
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající 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! Neuposlechnutí tohoto zákazu bude pokutováno.
Ubytování
Zajišťuje si každý účastník závodů sám v nejbližším okolí.
Ostatní služby:
Lékařská služba – poskytována zdarma
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Stravování – zajištěno v areálu závodiště proti úhradě
Parkování vozidel – dle pokynů pořadatele ve vyhrazených prostorech
Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:

Martin Pecka

Rozpis schválen VV ČJF hlasováním per rollam dne:

26.6.2020

