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ROZPIS HOBBY SOUTĚŽÍ S BONANZOU 

 

1. Základní údaje 

 1.1. Pořadatel: Občanské sdružení Bonanza, MFO286 

 1.2. Datum konání: 15. 8. 2015 

 1.3. Místo konání: louka u letiště ve Vendolí 

 1.4.1. Kolbiště: travnaté 

 1.4.2. Opracoviště: travnaté 

 

2. Funkcionáři 

 2.1. Ředitelka: Mgr. et Bc. Lenka Buchtová 

 2.2. Hlavní rozhodčí: Ing. Darie Kotyzová 

 2.3. Rozhodčí: Zdeněk Jílek 

 2.4. Stavitel: Ing. Darie Kotyzová 

 2.5. Autor parkuru: Michal Mundil 

 2.6. Dozor na opracovišti: Jan Kadlec 

 2.7. Hlasatel: Zdeněk Pleticha 

 

3. Technické údaje 

 3.1. Předpisy: VP, PJS, veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu 

 3.2. Soutěže: č. 1 Drezurní úloha „Z1“ 

   - hodnocení dle čl. 432-N.34 

   - přístupné pro jezdce do 18 let a koně startující prvním a druhým rokem 

 

  č. 2 Drezurní úloha „Z2“ 

   - hodnocení dle čl. 432-N.34 

   - přístupné pro všechny koně a jezdce bez omezení 
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  č. 3 Parkur do 60 cm – stupňovaná obtížnost – čl. 269 

   - přístupné pro jezdce do 18 let a koně startující prvním a druhým rokem 

 

  č. 4 Parkur do 80 cm – stupňovaná obtížnost – čl. 269 

   - přístupné pro všechny koně a jezdce bez omezení 

 

  č. 5 Parkur 90 cm s návazným rozeskakováním 

   - rozhodování dle PJS, tab. A, na čas, čl. 298.2.4 

   - přístupné pro všechny koně a jezdce bez omezení 

 

  č. 6 Parkur 100 cm s návazným rozeskakováním 

   - rozhodování dle PJS, tab. A, na čas, čl. 298.2.4 

   - přístupné pro všechny koně a jezdce bez omezení 

 

4. Předběžný časový program 

 4.1. Veterinární přejímka: 9.00 – 9.30 hod. 

 4.2. Prezence: do 9.30 hod. – na věži rozhodčích 

 4.3. Zahájení soutěží: soutěž č. 1 v 10.00 hod., ostatní následně 

 

5. Základní údaje 

 5.1. Ceny: Ve všech soutěžích budou jezdci dekorováni floty dle VP čl. 126, ceny dle VP čl. 127, na 1. – 5. místě 

obdrží věcné ceny. Převzetí cen nejpozději hodinu po oficiálním ukončení soutěží proti podpisu. 

 5.2. Startovné: Soutěže č. 1, 2, 3 a 4 – 150,- Kč za start 

  Soutěže č. 5 a 6 – 200,- Kč za start 

 

6. Všeobecné údaje 

 6.1. Přihlášky: Mgr. Lenka Buchtová, e-mail: info@osbonanza.cz, tel.: 608 218 847, 

nebo na www.osbonanza.cz 

 6.2. Uzávěrka přihlášek: 12. 8. 2015 

 

7. Veterinární předpisy 

 7.1. Veterinární doklady: Před vyložením koní předloží vedoucí transportu platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro 

přesun sportovních koní v roce 2015 (upozorňujeme na zpřísnění veterinárních podmínek z důvodu 

rozšíření infekční anemie: kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem 

na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců). 

 

8. Poskytované služby 

 8.1. Lékařská služba: MUDr. Libuše Spurná 

 8.2. Veterinární služba: MVDr. Petra Novotná 

 8.3. Další služby: Podkovářskou službu, ubytování a ustájení pořadatel nezajišťuje. 
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9. Ostatní ustanovení 

 9.1. Upozornění: Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich 

poškození. 

 9.2. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 

 9.3.  Jezdci musí být vždy členy ČJF a nemusí být nositeli jezdecké licence. Koně bez omezení. 

 9.4.  Ústroj jezdců může být dle PJS, nebo běžný čistý a nepoškozený tréninkový úbor. Jezdecká obuv vždy dle PJS. 

Tříbodová ochranná přilba je povinná pro všechny účastníky, kdykoliv sedí na koni, a použití ochranné vesty 

v souladu s PJS. Postroj koní dle PJS. 

 9.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 

 

 

 9.6. Zpracoval: Jan Kadlec, 22. 6. 2015, ve Vendolí 

 9.7. Schválil: 

  

 

 


