
Jezdecký areál Lomec  s.r.o 
IČ: 02923408 
 

Kontaktní adresa: 

Zavadilka 2168, 370 05 České Budějovice 
 

Č.účtu: 264656724 / 0300 
 

 

Propozice pro  závody konané dne: 27.9.2014  
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 24.9.2014 
 
1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 1.1. Pořadatel: Jezdecký areál Lomec  s.r.o 

 1.2.Datum konání: 27.9.2014 (sobota) 

 1.3.Místo konání: Jezdecký areál Lomec, obec Strážkovice, Lomec  
 1.4. Kolbiště: venkovní jízdárna s písčitým povrchem, 40x60m, šířka skoků 3 a 3,5m, velikost drezurního       

obdelníku 20x40 m 
 1.5.Opracoviště: 2x venkovní jízdárna - travnatý povrch 30x 40m a písčitý povrch 20x 20m 

 1.6.Funkcionáři závodů: 
 1.6.1.Ředitel závodů: Veronika Branšovská 

 1.6.2.Sekretář: Barbora Majerová 

 1.6.3. hlavní rozhodčí: Stanislava Burdějnaja 
 1.6.4. ostatní rozhodčí: Ing. Jitka Zrnová, Veronika Branšovská 

 1.6.5.Stavitel parkuru: Veronika Branšovská 
 1.6.6.Hlasatel a provozní záležitosti: Pavla Cihlová 

 1.6.7.Výsledky: na  www.ecola.estranky.cz 

 
2.TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

2.1.Tento rozpis - propozice 
2.2.Hobby závody jsou přístupné pro všechny jezdce a koně i bez licencí, jezdci MOHOU I NEMUSÍ být 

členy ČJF 
2.3.Podmínkou účasti je korektní úbor a bezpečnostní přilba (povinná i na opracovišti) děti do 14ti let 

bezpečnostní vesta. 

 
3.SOUTĚŽE 

 
 

3.1. Č.1 Kostýmový parkur (do 40cm)  startovné 100,-kč 

 max. 8 překážek bez rozeskakování 
 soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení (možno i s vodičem) 

hodnocení na tr. body a v případě shody bodů o výsledku rozhoduje čas (v případě absolutní shody bodů a 
času  rozeskakování) Bezpečnostní přilba povinná! Účast povolena pouze v kostýmu. 

Hodnoceni budou první tři soutěžící podle bodů a času a další tři soutěžící podle originality a provedení 

kostýmů (spoluhodnoceno diváky) 
 

3.2. Č.2 Křížkový parkur do 50 cm startovné 100,-kč 
max. 8 překážek bez rozeskakování  

 soutěž je přístupná pro děti a jezdce, kteří startují prvním rokem na koních bez omezení (možno i s 
vodičem) nebo mladé koně a koně startující prvním a druhým rokem. Hodnocení na tr. body a v případě shody 

bodů o výsledku rozhoduje čas(v případě absolutní shody bodů a času rozeskakování) 

 
 

3.3. Č.3 Parkur ,,stupňovaná obtížnost" do 60 cm startovné 150,-kč 
 max. 8 překážek bez rozeskakování 

 soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení 

 hodnocení na tr. body a v případě shody bodů o výsledku rozhoduje čas (v případě absolutní shody bodů a 
času  rozeskakování) 

 
 

 
 

http://www.ecola.estranky.cz/


3.4. Č.4 Parkur ,,stupňovaná obtížnost"  70-80 cm startovné 150,-kč 

 max. 8 překážek bez rozeskakování 
 soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení 

hodnocení na tr. body a v případě shody bodů o výsledku rozhoduje čas (v případě absolutní shody bodů a 
času  rozeskakování) 

 
 

3.5. Č.5 Parkur ,,stupňovaná obtížnost" do 90 cm startovné 200,-kč 

 8 překážek bez rozeskakování 
 soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení 

 hodnocení na tr. body a v případě shody bodů o výsledku rozhoduje čas (v případě absolutní shody bodů a 
času  rozeskakování) 

 

3.6. Č.6 Parkur ,,stupně Z" 100 cm startovné 200,-kč 
8 překážek bez rozeskakování 

 soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení 
 hodnocení na tr. body a v případě shody bodů o výsledku rozhoduje čas (v případě absolutní shody bodů a 

času  rozeskakování) 
 

1.místo v každé soutěži – věcné ceny od pořadatele, floty pro všechny umístěné do 6. místa, ostatní ceny dle 

aktuálních možností pořadatele a štědrosti sponzorů. 
 

 
Všechny přihlášky a divácké vstupenky jsou slosovatelné o ceny! 

 

 
4.OSTATNÍ SPRÁVNÍ POPLATKY: 


 Startovné dle rozpisu  

 Veškeré vyžádané změny ve startovních listinách po uzávěrce 50,-Kč (např. změna jezdce, koně, 
pořadí,…)  

 
Zaplacené startovné se při odhlášení koně ze soutěže nevrací! 

 
Prezentace a platby v hotovosti probíhají na místě vždy od 9:00 nebude-li uvedeno jinak. 

 

5.VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 
 

Dle směrnic platných pro přesun koní pro rok 2014! 
 

6.POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

6.1 Zdravotnická služba 
6.2 Veterinární služba – oproti úhradě výkonu 

6.3 Kovář – oproti úhradě výkonu 
6.4 Občerstvení odpovídající stánkovému prodeji 

6.5 Ustájení koní – nutno předem rezervovat (k dispozici boxy 3,5x4,5m s napáječkou, podestýlka, seno) ceny 
krátkodobého ustájení na www.ecola.estranky.cz 

 

 

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty 
předmětů a jejich poškození !!! 

 
 
Kontakt po celou dobu závodů: Veronika Branšovská tel: 722 442 882 a 603 826 200 
 

Vyplněnou přihlášku pošlete buď poštou na adresu: Veronika Branšovská, U Kapličky 269, 37007 Roudné nebo 
na veronika.bransovska@seznam.cz (skoky, drezura) 

 

 
Vstupem do areálu JA Lomec souhlasíte s možností pořizování obrazové dokumentace Vaší osoby 

(foto ze závodů) a jejich případné použití na webových stránkách a FB JA Lomec. 

http://www.ecola.estranky.cz/
mailto:veronika.bransovska@seznam.cz

