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                                            R O Z P I S 

Mezinárodní jezdecké závody v Hradci Králové 
Mezinárodní  jezdecká  federace a  Česká jezdecká federace 

 

CSI J/Y kat.B, CSI* Hradec Králové 2008 

Velká cena města Hradce Králové 
30.5.-1.6.2008 

 

pořadatel: Janákův východočeský sbor Selských jízd 
Jezdecká společnost Tarpan o.s., Nad štolami 466, Odolena Voda 250 70 

I.Všeobecné informace 
 
1.Typ závodů 
  statut:  CSI kat.B J/Y, CSI* 
  termín:  30.5.-1.6.2008  
  místo:  Hradec Králové, 500 09, Hradečnice 995   
  map:                     http://mapy.atlas.cz/mapa/riding_area 
  země:  Česká republika 
2.Organizátor 
  Janákův východočeský sbor Selských jízd  

JS TARPAN  Odolena Voda o.s. www.tarpan.cz 
3.Organizační výbor 
   
  Čestný president:  ing.Otakar Divíšek - primátor města Hradce Králové 

ředitel závodů:    Jarmila Beranová    tel.+ 420 602 368 243 
  technický ředitel:  Antonín Jeřábek   tel.+ 420 728 099 424 
  sekretář závodů:    Irena Hůlková   tel.+ 420 776 114 949 
II.Všeobecné podmínky 

 
Závody jsou pořádány na základě těchto pravidel :  
-statut FEI , 22.vydání,  upravené  2007  
-všeobecná pravidla FEI, 22.vydání,platné 2007  
-veterinární pravidla FEI, 10.vydání 2006 
-speciální pravidla FEI pro jezdce na pony a děti, 9.vydání 2008 
-pravidla FEI pro skokové soutěže 22.vydání 2006 
-a všechny následující opravy a doplňky pravidel publikované FEI 
  

III.Oficiální představitelé závodů 

Sbor rozhodčích  
 Předseda  Ing.Jaroslav Pecháček   
 Členové   Mgr. Jaroslav Sedláček      
                  Olga Havrlantová   
    I. Matoušková, st. 
Autor parkuru   Lukas Jankowski POL 
Asistent autora parkuru  Robert Smékal    
Komisař    Ing.Bohumil Rejnek  
Asistent komisaře  Ing.Jan Metelka 
Veterinární delegát FEI  MVDr. Ivan Jeník 
Hlasatel                 Ing.Radovan Šálek 
Výpočetní technika  Richard Bauer 
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IV.Technické podmínky 
 
1.Místo konání  

Závody CSI* se konají na otevřeném kolbišti. 
2.Závodiště  
  Plocha závodiště je travnatá, rozměry  88m x 88m 
3.Opracoviště 
  Plochy opracovišť jsou pískové 30m x 60m a travnaté 100mx80m  
 
V.Pozvání 

Počet koní domácích jezdců     75 
Počet koní zahraničních jezdců     55 
Počet mladých koní  domácích 20    zahraničních 20 
Celkový počet koní na závodech    180 
Počet koní pro jezdce                    3 + 2 mladí koně  
Počet pony v národních soutěžích     25 
Koně mohou startovat jen v jedné soutěži denně  

 

Zajištění účastníků 
Závodníci a ošetřovatelé 
 Ubytování pro jezdce, ošetřovatele a další doprovodný personál si objednávejte individuelně. 
Nejpozději do 1. 5. 2008. Seznam některých hotelů v Hradci Králové: 
-penzion u Zezuláků a penzion Villa Pavlína (Malšovice) volejte +420 602368243, p.Beranová 
 
-Hotel Alessandria***, třída SNP 2/733, Hradec Králové (Slezské Předměstí) http://www.alessandria.cz/ 
  tel. 495 777 111       Cena dvoulůžkového pokoje od 1500.-Kč za 1/2 
 
- U České koruny ***, Tomkova 180, Staré náměstí, Hradec Králové, http://www.uceskekoruny.com 
  Tel. 495 540 490     Cena dvoulůžkového pokoje od 2100.-Kč za 1/2 
  
-Hotel Černigov****, Riegrovo nám.1494, Hradec Králové, http://www.ubytovani-hradec-kralove.hotel-
cs.com/cernigov.htm    Tel. 495814111   Cena dvoulůžkového pokoje od 2200.-Kč za 1/2 
 
- hotel Kondic, typ vysokoškolských kolejí (společné soc.zařízení pro dva pokoje, bez snídaně) 
 Tel. 495 089 299, Puchovská 52, Hradec Králové- Věkoše  cena dvoulůžkového pokoje od  390.-Kč 
 
Připojení kamionu na zdroj el. energie je možné v ceně 500.- Kč  
Ubytování, cestovní náklady a náklady na stravování hradí vysílající složka. 
Stravování je zajištěno v areálu závodů od 28.5. do 1.6. 
   
Koně 
 Ustájení koní je zajištěno v montovaných boxech o velikosti 3x3m včetně steliva ze slámy 
cenu ustájení zahrnují  vstupní poplatky  na dobu od 28.5. do 2.6.2008, storno poplatek za objednaný box činí 
1500.-Kč, objednávkou boxu je bráno přijetí jmenovité přihlášky pořadatelem. Příplatek za box nastlaný pilinami 
činí 200.-Kč. 
Poníci účastnící se národních soutěží pony jsou povinni mít ustájené koně v turnajových boxech v  areálu JK 
Hradec Králové. 
Vstup do stájí  bude  povolen pouze oprávněným osobám (jezdec, ošetřovatel, majitel, trenér) 

Příjezd  - Čas a datum příjezdu jezdců a koní a jejich způsob dopravy musí být oznámen organizačnímu výboru 
předem v zájmu usnadnění přijetí. Pořadatel očekává příjezd koní  od  29.5. 2008  podle údajů v přihlášce. 
Reklama - Závodníci jsou oprávněni používat emblém osobního sponzora na dečce pod sedlem ve shodě 
s čl.136.1-2. 

 
VI.Přihlášky 
Uzávěrky přihlášek: 
 
  Principielní přihlášky    13.dubna  2008 
  Jmenovité přihlášky                  30.dubna 2008 
  Definitivní přihlášky     13.května 2008 
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Přihlášky  zašlete na adresu :  
Jarmila Beranová, Třebenická 1286, Praha 8, 18200 

Fax.283 971 881 nebo  e-mail : gelda@volny.cz 
Pořadatel si vyhrazuje právo výběru z přihlášených účastníků. 
Jmenovité přihlášky budou automaticky přijaty, pouze nepřijetí jmenovité přihlášky bude pořadatelem oznámeno 
na kontakt uvedený v přihlášce. 
 
Přihláška musí obsahovat následující informace o koních: 
Jméno koně, Datum narození, Plemeno, Původ koně,  Barva , Pohlaví, 
Země narození, Jméno majitele, Číslo licence-pasu 
 
Vstupní poplatky obsahují startovné a  ustájení a jsou stanoveny na celou dobu trvání závodu takto: 
 
Pro pony (č. 1p, 2p a 3p)       3500.- Kč 
Pro mladé koně (č. 2, 6 a 9)       6500.- Kč  

Pro koně v soutěžích malé rundy (č. 1, 5 a 10)    7500.- Kč 
Pro koně startující v soutěžích střední nebo velké rundy (č.3,4,7,8,11 a 12) 8500.- Kč 

                    
VII.Veterinární podmínky 
 
1.Veterinář závodů               
2.Veterinární část A         V souladu s veterinárními pravidly,9.vydání z 2002                                      
Veterinární prohlídky a kontrola pasů : 
          Prohlídky budou provedeny ve shodě s Veterinárními pravidly čl.1011 a  
          Pravidly pro skokové soutěže příl.XI   
 
Veterinární přejímka koní bude provedena v areálu závodů ve čtvrtek 29.května od 11.00 do 19.00 hod. a 

v pátek do 11.00 hod.Kondiční prohlídka koní se nekoná. Po přejímce již nesmějí koně opustit místo konání 

závodů, až do ukončení své účasti na závodech.  
 
Před vyložením je povinností předložit průkaz koně s následujícími potvrzeními: 
a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze 

(chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu, 
b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření 

nesmí být starší 24 měsíců. 
Všeobecná pravidla 20.vydání z 2001 poukazují na: 

Článek 139.1  „Každý kůň přihlášený do kterékoliv ze soutěží na závodech CSN,CSI*   
              ,CSI  J.Y.P.CH.V kat.B v zahraničí a každý kůň přihlášený na  
              závody CSI 3* a 2* ,CSI  J.Y.P.CH.V. kat.A, CSIO, Mistrovství, 
              Regionální a Olympijské hry,bez ohledu na zemi ve které se výše uvedené 

závody konají, musí mít oficiální pas FEI  nebo národní pas schválený  
FEI,na jehož základě se provádí identifikace a ověření vlastníka.“ 

Článek 139.2 „U koní účastnících se závodů CSN,CSI * a  CSI J.Y.P.CH.V. kat.B  
ve své zemi se nevyžaduje tento pas, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto 
článku.Všichni tito koně musí být řádně registrováni a s výjimkou toho, 
kdy se v hostitelské zemi a v zemi původu koně nevyžaduje žádné  
oficiální očkování proti koňské chřipce, musí mít všichni koně platné  
potvrzení  o očkování proti koňské chřipce.“ 

Očkování proti koňské chřipce:  Koně, jímž byl vydán pas FEI, nebo národní pas schválený FEI, musí mít  
ve veterinární části potvrzení veterinárního lékaře, který není majitelem  
tohoto koně, že kůň dostal dvě základní injekce proti koňské chřipce a to  
s odstupem min. 30 dní a max.90 dní. Dále je třeba potvrdit přeočkování  
koně po druhé injekci základního očkování v intervalu každých následujících 6 měsíců. 
 Poslední přeočkování musí být nejpozději 7 dní před zahájením soutěže, 
 nebo před ustájením koně před soutěží. Výše uvedené požadavky jsou minimem požadavků týkajících se 
očkování proti chřipce. Jak základní očkování tak následné první a další přeočkování by se mněly 
aplikovat podle předpisů FEI. ( Bull.FEI 3/2004 ) 

Odběr vzorků  pro kontrolu použití zakázaných látek 

( vet.předpis kap. V a VI,příloha III ) Koně přihlášení na mezinárodní závody se musí podrobit odběru vzorků krve 
na zakázané látky. Odběr je povinný na CSI 3star, CSIO, kvalifikaci světového poháru, finále poháru a vyšší 
soutěže. Doporučuje se pro CSI1star a CSI 2star.  
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Program medikální kontroly. Účastníci CSIO, CSI, mistrovství a her musí zaplatit organizačnímu výboru 
na náklady tohoto programu ekvivalent 12.50 CHf za koně a závody. 
3.Schválená laboratoř.        LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES (LCH) 
15, rue de Paradis                                               Telephone:           +33 1 69 75 28 28 
F - 91370 Verrières le Buisson                          Telefax:                  +33 1 69 75 28 30 
 
3.Veterinární požadavky na přijetí koní. 
Koně se musí zúčastnit veterinární přejímky, musí být doprovázeni platným průkazem koně dle Plemenářského 
zákona č.154/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 136/2004 Sb. Pro 
koně domácích jezdců není pas FEI není požadován a ani nemůže nahradit průkaz koně!  
Pozn.: Podle Plemenářského zákona nemůže být průkaz koně nahrazen nějakým jiným dokumentem, ani FEI 
pasem. Koně musí mít u sebe vždy průkaz koně + event. pas FEI (pokud se účastní CSI3* a výše nebo „-W“). Aby 
se nemusely používat 2 různé dokumenty, existuje tzv. Recognition Card FEI. Je to vlastně FEI přebal národního 
modrého průkazu, který lze pak ve spojení s průkazem používat místo pasu FEI.  
Na koně zahraničních účastníků musí být předložen pas FEI.  

 
VIII.Ostatní ustanovení 
 
1.Protesty : Všechny případné protesty musí být podány písemně s vkladem 150 CHF nebo jeho ekvivalentem. 

2.Celkové hodnocení po ukončení závodů 
Pořadatel bude udílet speciální cenu pro: 
Nejlepšího účastníka. 
Nejlepšího koně českého chovu v soutěži č.15 

3.Ceny  
Pro rozdělení cen platí ustanovení všeobecných pravidel FEI čl.128 – 130. 
Úplné rozdělení cen do jednotlivých soutěží bude provedeno po uzavření přihlášek a bude uveřejněno na příslušné 
startovní listině. 
Finanční ceny v soutěžích pony, juniorů a ml.jezdců budou dle všeobecných pravidel FEI čl.128/1 udělovány 
vlastníkům nebo nájemcům koní. 

4.Rozdílení cen  
Organizační výbor bude rozdělovat finanční ceny v minimální výši  700 000.-Kč. Ceny budou vypláceny při 
konečném účtování, při vydávání licencí a pasů po ukončení účasti koně v soutěžích.  
  

Finanční ceny  podléhají daním.  

Zahraničním účastníkům bude odečtena z výher daň 25 %. 
Jestliže se jezdec bez předchozí omluvy nezúčastní slavnostního dekorování,ztrácí na cenu nárok. 
V každé soutěži bude uděleno nejméně pět finančních cen. V každé soutěži bude dekorováno 10 dvojic,  
ostatní umístění obdrží ceny dle předpisu 129.  

5.Služby 

Během celého trvání závodů zabezpečuje lékařskou službu:   
Veterinární a podkovářskou službu zajistí pořadatel za úhradu provedených úkonů. 
Podkovář:   
Veterinář:   

6.Pojištění 

Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za nehody nebo nemoci,které by postihly účastníky závodů nebo koně. 
Všichni majitelé, závodníci a provozovatelé koní jsou osobně odpovědni za škody způsobené jimi, jejich 
zaměstnanci, agenty, koňmi. 

7.Organizace závodů. 

Organizační výbor má právo za výjimečných okolností se souhlasem vedoucích ekipů a sborem rozhodčích upřesnit 
rozpis za účelem objasnění nových skutečností, nepředvídatelných událostí nebo opomenutí. 
Všechny tyto změny musí být oznámeny všem závodníkům a oficiálním představitelům závodů co nejdříve. 
Generálnímu sekretáři FEI sdělí tyto skutečnosti hlavní rozhodčí. 

Všeob.pravidla čl.115.1.-2. 

8.Prezentace 

Prezentaci všech účastníků závodů provede sekretariát závodů  29.5.od 10.00 do 18.00 hodin v kanceláři závodů. 
nebo na telefonech +420 776114949  a  +420 602368243. 
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IX.Soutěže                  ceny -  700 000.- Kč (cca  28 000 Eur ) 

Pátek 30. 5. 2008        začátek soutěží v 8,00 hod 

1p.národní soutěž, 530F1 - skok jednotlivců pro pony všech kategorií 
 Pravidla FEI čl. 238.2.1. Bez rozeskakování. Počet pony jednoho jezdce v soutěži: 2 
 Soutěž je přístupná pro všechny jezdce  v kategorii pony. Výška překážek do 100 cm 
 Ceny pro majitele nebo nájemce koní  5000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky) 

1. mezinárodní soutěž, skok jednotlivců ( malá runda) 

 Pravidla FEI čl. 238.2.1.  Bez rozeskakování. Rychlost 350 m/min. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce 
kteří nestartují na těchto závodech v soutěžích vyšších než 130 cm, juniory a mladé jezdce. 
Výška překážek: do 120 cm.  
Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 3 

             Ceny pro majitele nebo nájemce koní 15 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky) 

2. mezinárodní soutěž, skok jednotlivců         

Pravidla FEI čl. 238.2.1. Bez rozeskakování.  
 Rychlost 350 m/min. Soutěž je přístupná pro 6 a 7 leté koně. Výška překážek: 120 cm (6-letí) a 125 cm  
(7-letí). Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 2 
Ceny 13 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky)        

3. mezinárodní soutěž, skok jednotlivců (střední runda)       

Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně.  
Pravidla FEI čl. 238.2.1. Bez rozeskakování.  
Přibližně 10 překážek do 130 cm. Rychlost 350 m/min., Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 3 
Ceny 17 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky) 

4. mezinárodní soutěž, skok jednotlivců (velká runda)     

Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Pravidla FEI čl. 238.2.1. Bez rozeskakování.  
Přibližně 10 překážek do 140 cm. Rychlost 350 m/min.,  
Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 3 
Ceny 18 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky) 

Sobota 31. 5. 2008        začátek soutěží v 8,00 hod  

2p. národní soutěž, 530F1 - dvoufázové skákání pro pony všech kategorií 
 Pravidla FEI čl. 274.5.2. Počet pony jednoho jezdce v soutěži: 2 
 Soutěž je přístupná pro všechny jezdce  v kategorii pony. Výška překážek do 105 cm v první fázi, 
               do 105 cm ve druhé fázi. 
 Ceny pro majitele nebo nájemce koní 10 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky) 

5. mezinárodní soutěž, skok jednotlivců  (malá runda) 

 Pravidla FEI čl. 238.2.1.  Rychlost 350 m/min. Bez rozeskakování. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce 
kteří nestartují na těchto závodech v soutěžích vyšších než 130 cm, juniory a mladé jezdce. 
 Výška překážek: do 120 cm .  Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 3 
Ceny pro majitele nebo nájemce koní 30 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky)  

6. mezinárodní soutěž, dvoufázové skákání     

Soutěž je přístupná pro 6 a 7 leté koně. Pravidla FEI,čl. 274.5.2. Výška překážek: 125 cm (6-letí) a 130 cm 
(7-letí) v první fázi. Výška překážek v druhé fázi 125 cm (6-letí) a 130 cm (7-letí) s 1 kombinací. Rychlost 
350 m/min. Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 2 
 Ceny 25 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky)  

7. mezinárodní soutěž, skok jednotlivců (střední runda) 

Pravidla FEI čl. 238.2.1.  Bez rozeskakování. Otevřená soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně. Výška 
překážek do 130 cm. Rychlost 350 m/min. Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 3   
Ceny 40 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky) 

8. mezinárodní soutěž, skok jednotlivců ( velká runda )     

Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně.  
Pravidla FEI, čl. 238.2.1., bez rozeskakování.  Přibližně 11 překážek do 140 cm. Rychlost 375 m/min. 
Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 3 
 Ceny 45 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky)   
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Neděle 1. 6. 2008                      začátek soutěží v 8,00 hod 

3p. národní soutěž, 530F1 -  FEI čl. 238.2.1. Bez rozeskakování. Skok jednotlivců pro pony všech kategorií    
Počet pony  jednoho jezdce v soutěži: 2 
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce v kategorii pony.  
Výška překážek do 110 cm. 
Ceny pro majitele nebo nájemce koní 12 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky) 
 

9. mezinárodní soutěž, skok jednotlivců ( finále mladých koní)   
 

Finále mladých koní. Pravidla FEI čl. 238.2.2.  S jedním rozeskakováním. Rychlost 350 m/min  
Výška překážek: do 125cm  (6-letí)  / 130 cm (7-letí)    
Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 2 
Ceny 60 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky)   

10. mezinárodní soutěž, dvoufázové skákání (malá runda) 

Pravidla FEI,čl. 274.5.2. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce kteří nestartují na těchto závodech 
v soutěžích vyšších než 130 cm, juniory a mladé jezdce. 
Výška překážek v první fázi: 120 cm bez kombinace.Ve druhé fázi: 125 cm s 1 kombinací 
Rychlost 350 m/min.  
Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 3  
Ceny pro majitele nebo nájemce koní  70 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky) 

 
11. mezinárodní soutěž, dvoufázové skákání (finále střední rundy.)    

Otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně. Pravidla FEI,čl. 274.5.2.  
Výška překážek do 130 cm v první fázi se dvěma kombinacemi, do 135 cm v druhé fázi bez 
kombinace.Rychlost 375 m/min. 
Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 3   
Ceny 100 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky)  

12. mezinárodní soutěž, skok jednotlivců, VELKÁ CENA města Hradce Králové - dvoukolová soutěž  
1.kolo – Výška překážek 140 cm, pravidla FEI,čl. 273.3.3. Rychlost 375 m/min. 
2.kolo - Přibližně 8 překážek do 150 cm,  pravidla FEI,čl. 273.3.3. a čl. 273.4.3.Rychlost 375 m/min.  
 
První kolo je otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně splňující podmínky FEI pro start v soutěžích GP. 
Druhé kolo dvoukolové soutěže je přístupné pro všechny jezdce kteří dokončili 1.kolo  
V případě rovnosti součtu trestných bodů z obou kol rozhoduje o umístění  
čas druhého kola. čl. 273.4.3. Ostatní soutěžící se umístí podle součtu tr.b. z obou kol a času dosaženém 
v druhém kole.  
Počet koní jednoho jezdce v soutěži: 1 
Ceny 240 000.-Kč (rozdělení cen dle níže uvedené tabulky) 
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