
Hobby soutěže s Bonanzou 
1. Základní údaje: 
1.1. Pořadatel:                  Občanské sdružení Bonanza, MFO286 
1.2. Datum konání:          9. 8. 2014 
1.2.1 Čas konání:              10:00h. 
1.3. Místo konání:            Louka u letiště ve Vendolí 
1.4.1. Kolbiště: travnaté 
1.4.2. Opracoviště: travnaté 
2. Funkcionáři: - ředitelka:                          Mgr. Lenka Buchtová 
                            - hlavní rozhodčí:              Ing. Darie Kotyzová 
                            - rozhodčí:                          Zdeněk Jílek 
                            - stavitel:                            Zdeněk Jílek  
                            - dozor na opracovišti:    Jan Kadlec 
                            - hlasatel:                           Zdeněk Pleticha 
                            - sekretář:                          Pavla Lipavská 
3. Technické údaje: 
3.1. Předpisy: VP, PJS a ustanovení tohoto rozpisu. 
3.2. Soutěže: 
č. 1 Drezůrní úloha „Z1“ 
              - přístupné pro jezdce do 18 let a koně startující prvním a druhým rokem 
č. 2 Drezůrní úloha „Z2“ 
              - přístupné pro všechny koně a jezdce bez omezení 
č. 3 - Parkur do 60cm – stupňovaná obtížnost – čl. 269 
              - přístupné pro jezdce do 18 let a koně startující prvním a druhým rokem 
č. 4 - Parkur do 80cm – stupňovaná obtížnost – čl. 269 
               a) jezdce do 18 let a koně startující prvním a druhým rokem 
               b) ostatní – floty na 1-5. místě 
č. 5 - Parkur - 90cm s následným rozeskakováním – čl. 298.2.4. 
          - přístupné pro všechny koně a jezdce bez omezení 
č. 6 - Parkur – 100cm  s následným rozeskakováním – čl. 298.2.4. 
        - přístupné pro všechny koně a jezdce bez omezení 
4. Předběžný časový program: veterinární přejímka: 9.00 – 9.30 hod. 
                                                              prezentace: do 9.30 hod. - na věži rozhodčích 
                                                              zahájení soutěže č. 1 v 10.00 hod, ostatní následně 
5. Ceny a peněžité plnění: 
5.1. Ceny: ve všech soutěžích budou jezdci dekorováni floty dle PJS 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: 7. 8. 2014 
7. Veterinární předpisy: 



7.1. Před vyložením koní je nutné předložit příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí 
obsahovat doklady platné pro přesun dle platných veterinárních směrnic pro rok 2014. 
 
8. Poskytované služby: 
              Lékařská služba: zabezpečena pohotovostní lékařskou službou. 
              Veterinární služba: lékař na telefonu (za úhradu). 
              Podkovářská služba, ubytování a ustájení: pořadatel nezajišťuje. 
9. Ostatní ustanovení: 
9.1. Upozornění: pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty 
předmětů a jejich poškození. Náklady spojené s účastí hradí vysílající organizace. 
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 nepoškozeny tréninkový úbor. Jezdecká obuv 
vždy dle PJS. Tříbodová ochranná přilba je povinná pro všechny účastníky kdykoliv sedí na koni a 
použiti ochranné vesty v souladu s PJS. Postroj koní dle PJS. 
  
9.5.1. Zpracoval: Jan Kadlec, 4. 5. 2014, ve Vendolí 
 
9.5.2. Schválil: Václav Novotný, 12. 5. 2014 


