
PODZIMNÍ JEZDECKÝ DEN 
Pořádá Jezdecké Centrum Jičín 

 
Datum konání:                01.10.2016 
Místo:                 Jezdecké Centrum Jičín- areál pod Zebínem (Sedličky 73, Jičín) 
Kolbiště:  písčité 40x70 m 
Opracoviště:  travnaté/písčité 20x40 m 
 
Upozornění: tato akce se nekoná pod záštitou ČJF, řídí se níže uvedenými pravidly 
 
SOUTĚŽE 

1.  Křížkový parkur 50/60 cm, dvoufázový (děti, pony, začínající jezdci) 
zápisné: 150 Kč, ceny 1 – 6 místo 

2. Parkur 70/80 cm, dvoufázový 
zápisné: 150 Kč, ceny na 1 – 6 místo 

3. „Jičínské derby“ kombinace terénních a parkurových překážek do 90 cm 
zápisné: 150 Kč, ceny na 1 -6 místo 
      
PRAVIDLA SOUTĚŽÍ 

 každý jezdec je povinen mít na hlavě bezpečnostní přilbu kdykoliv sedí na koni 

 každý jezdec musí mít korektní oblečení(doporučujeme sako a bílé rajtky) 

 každý kůň musí mít průkaz s platným očkováním a vyšetřením krve 

 hodnocení soutěží – dle PJS, vylučuje třetí neposlušnost 

 na opracovišti se jezdci míjejí zásadně levou rukou 

 na opracovišti je povoleno skákat skoky max. o 10 cm vyšší než jsou na kolbišti 

 jezdci jsou povinni řídit se etickým kodexem chování ke koni 
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE 
Začátek: soutěž č. 1 v 10:00, ostatní návazně 
Jmenovité přihlášky: na email: jcjicin@gmail.com do 29.9.2016 nebo telefonicky na 724 317 361 
Definitivní přihlášky – uzávěrka při prezentaci  
Prezentace:       30. 9. – 724317361 do 20:00 – pouze sms 
  1. 10. – osobně  na věži rozhodčích !! DO 9:45 !! 
Ustájení: v den závodů pořadatel zajišťuje na základě objednávky na tel 724317361  
Parkování vozidel a přepravníků: v areálu  
Náklady spojené s účastí: hradí vysílající složka 
 
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 
 Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí 
obsahovat doklady platné pro přesun koní dle vet. směrnic pro rok 2016 
 Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení 
koní do příchodu vet. lékaře. 
 
 POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Lékařská služba: MUDr. Vojtěch Skřivánek 
Veterinární služba: MVDr. Alexandra Máchová 
Občerstvení: zajištěno v prostorách areálu 
 
 OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly 
účastníky závodů, nebo jejich koně. 
 
 
V Jičíně dne 11.08.2016 



 

 

 

 

 

 


