
Hobby soutěže  

„Hrátky s Bonanzou 2012“ 
 
 

Pořadatel:   Občanské sdružení Bonanza 
Datum konání: sobota 23.6.2012  
Místo konání: louka u letiště ve Vendolí (5 km od Svitav směrem na Poličku. Při 

vjezdu do Vendolí na křižovatce vlevo – ukazatel „Jízdárna OS 
Bonanza“, po cca 2 km odbočit vpravo, k letišti - cesta bude označena 
směrovkou.) 
při špatné orientaci volejte 608 218 847, 608 218 849 nebo 725 246 740  

 
Discipliny:  drezura Z1 

skoky : 60 – 110 cm  
jízda zručnosti 

 
Rozpis:  Rozpis hobby soutěží „Hrátky s Bonanzou“ 
    
   Kolbiště:   travnaté  
   Opracoviště:  travnaté 
   Vedoucí tréninkových soutěží: Michal Mundil F1052 
   Rozhodčí a hlasatel:  Zdeněk Jílek 
 
    
Soutěže:  
 
 Č. 1  Drezurní úloha Z1 
   Startovné 150,- Kč 
 

Č.2  Parkur do 60 cm – skákání pro nejmenší na čas 
   8 překážek bez kombinace 
 Soutěž je přístupná pro jezdce do 16 let, koně bez omezení a pro děti na 

ponících (ostatní mimo hodnocení). 
 Startovné 150,- Kč 
 

Č. 3  Parkur  70/80 cm  
První fáze 8 překážek bez kombinace, následně druhá fáze 4 překážky 
na čas.  
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. 
Startovné 150,- Kč 

 
 Č. 4  Parkur 80/90 cm  

První fáze 8 překážek bez kombinace, následně druhá fáze 4 překážky 
na čas.  
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. 
Startovné 150,- Kč 

 
Č.5   Parkur  90/100 cm  

První fáze 8 překážek s kombinací, rozeskakování 4 překážky na čas.  



Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. 
Startovné 200,- Kč 

  
 Č.6  Parkur 100/110 cm s jedním rozeskakováním 

První fáze 8 překážek s kombinací, rozeskakování 5 překážek na čas.  
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. 
Startovné 200,- Kč 

 
 Č.7  Jízda zručnosti 
    8-10 úkolů prověřujících dovednost dvojice – na čas  
   S vodičem i bez vodiče 

Startovné 50,- Kč 
 
Časový rozvrh: 
 Prezence soutěže č. 1 do 10:00 hod. 
 V 11:00 hod. zahájení soutěže č. 1, další soutěže v časové návaznosti, předpokládaný 

čas zahájení skokových soutěží ve 13:00 hodin. 
 
 
Všeobecné podmínky: 

 
Přihlášky:      elektronicky: vypište údaje do jednoduchého formuláře na 

www.osbonanza.cz/prihlaska.htm  nebo na e-mail lenka@osbonanza.cz  
písemně: na adresu OS Bonanza, Vendolí 308,  569 14  Vendolí  

   telefonicky:  Mgr. Lenka Buchtová:  608 218 847 
 
- uzávěrka přihlášek do 22.6.2012 

   
Oblečení:  Pro jezdce je povinná korektní jezdecká ústroj, povinná přilba. 

 
 Veterinární předpisy:  
 dle platných směrnic pro rok 2012 a v souladu s řádem pro ochranu 

zvířat    ČJF č.j. 9795/2007-1001 
 
 Poskytované služby: 
   Lékařská služba je zabezpečena pohotovostní službou. 

Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje. 
 
 Ceny:  Ve všech soutěžích budou jezdci na 1. až 5. místě dekorováni floty. 
   Jezdci na 1. až 3. místě obdrží upomínkové věcné ceny. 
 

Upozornění: Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy a nemoci jezdců 
a koní. 

   Ustájení koní pořadatel nezajišťuje. 
    
   
 
 


