
Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (MC0298) 

Rozpis jezdeckých závodů ČJF 
FINÁLE KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ – SKOKY 2022 

ZH Písek  
1. 9. – 3. 9. 2022 

           

Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN-KMK 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 220901C1 
1.1.3. Název závodů: KMK Zemský hřebčinec Písek s.p.o. 
1.1.4. Pořadatel: Zemský hřebčinec Písek s.p.o. 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: ASCHK ČR, z.s. 
1.1.6. Datum závodů: 1.-3. září 2022 
1.1.7. Místo konání: Zemský hřebčinec Písek 
1.1.8. Omezující kritéria: Zásady KMK 2022 

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Ing. Hana Stránská, Ph.D. 
Sekretář závodů: Eliška Rodová 
Kontaktní osoba: Ing. Hana Stránská, Ph.D.: 734 741 651 
Hlavní rozhodčí: Ing. Marcela Šímová D0128 
Sbor rozhodčích: Antonín Husák C0088, Luboš Kozák C0224, ing. Jana Kreidlová C0712, 

Bohuslav Šubr C1048, ing. Zuzana Ptáčková A0814 
Komisař na opracovišti 
(steward): 

ing. Vendulka Vovsíková C0227, Naďa Štveráková C0674 

Stylový rozhodčí: Roman Drahota, Luboš Kozák, Vladimír Hruška, Jan Chýle, Jens 
Wehrmann (GER) 

Technický delegát: Tomáš Navrátil A0130 
Stavitel tratí / parkurů: Ing. Jan Šíma D0129 
Hlasatel: Jaroslav Voldřich 
Zpracovatel výsledků: Ing. Jana Kreidlová 
Lékařská služba: Záchranná služba Písek 
Veterinární dozor: MVDr. Jiří Kotek 
Podkovář: Mistr František Chmelík 

 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  45 x 100 m bílý písek + geotextilie 
1.3.2. Opracoviště:  venkovní kolbiště nepravidelného tvaru cca 25 x 60 m,   

                                           opracoviště u kolbiště ca. 22 x 50 m,  
                                            v případě nepříznivého počasí krytá hala 45 x 19 m 
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1.3.3. Opracování:  opracoviště otevřené vždy jednu hodinu před zahájením JZ 
 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka přihlášek je do 27.8.2022, do 23 hod. 
Uzávěrka rezervace boxů je do 22.8. 2022! Prosíme všechny účastníky, aby do přihlášky uvedli 
přesný počet boxů, které budou potřebovat. Tedy včetně přehlídek klisen, hříbat, soutěže 
plemenných hřebců a soutěže ve skoku ve volnosti! U koní neúčastnících se finále KMK uvést 
datum a dobu příjezdu do poznámky v JIS nebo do přihláškového mailu. 

 
2.2. Přihlášky 

Dle PJS přes Jezdecký informační systém ČJF: https://www.jezdectvi.org/zavody, na základě pozvánky 
k účasti ve finále KMK, kterou majitelé koní obdrží od ASCHK.  
Každý zúčastněný kůň, jehož majitel chce nárokovat příspěvky za účast ve finále KMK, musí mít splněné 
veškeré náležitosti – odeslanou přihlášku do KMK na ASCHK, klisny musí být zapsány v PK, hřebci zapsaní 
v registru plemeníků nebo potenciálních plemeníků a valaši odeslanou kopii POP (Zásady pro KMK 2022). 
Finále KMK se mohou účastnit i koně nepřihlášení do KMK, pokud obdrželi pozvánku na základě bodů 
získaných v kvalifikacích. Nemají však nárok na finanční příspěvky. 

 
2.3. Prezentace 

Prezentaci předem, která je beze změn, nevyžadujeme a není nutné ji tedy telefonicky 
provádět. Vaše případné změny zasílejte formou SMS na telefon 734 741 651, nebo přes FB 
messenger na náš profil Zemský hřebčinec Písek s.p.o. 
Prosíme všechny startující, aby změny ve startovních (v případě přehlídek i předváděcích listin 
prováděli včas – buďte ohleduplní ke svým kolegům! 
Ukončení prezentace hodinu před začátkem zahajovacího tréninku. Možnost telefonické 
prezentace na telefonu: 734 741 651 

 
2.4. Technická porada  

Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci. 
 

2.5. Předběžný časový harmonogram soutěží a celé akce 

Čtvrtek 1. 9. 2022 

13:00     zahajovací tréninky dle jednotlivých kategorií 

  parkur do 100 cm 

  parkur do 110 cm 

  parkur do 120 cm 

https://www.jezdectvi.org/zavody
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Kůň může absolvovat libovolnou výšku tréninku, která nepřekračuje výšku finále KMK pro jeho věkovou kategorii. 

Do tréninků se koně v přihlášce hlásí individuálně, tréninky nejsou pro účastníky finále KMK povinné. 

 

Pátek 2. 9. 2022 

9:00  4leté klisny 

Následně 4letí hřebci a valaši 

13:00  5leté klisny 

Následně  5letí hřebci a valaši 

15:30   6leté klisny 

Následně  6letí hřebci a valaši 

17:00  Soutěž 7letých a starších plemenných hřebců 

 

Sobota 3. 9. 2022 

9:00  4leté klisny 

Následně  4letí hřebci a valaši 

13:00              5leté klisny  

Následně 5letí hřebci a valaši 

15:30              6leté klisny 

Následně 6letí hřebci a valaši 

Šampioni KMK a další umístění ve finále KMK se budou vyhlašovat vždy po skončení dané kategorie.  

 

ca. 18:00 hod (Nejpozději 1 hodinu po skončení finále KMK) 

Skok ve volnosti 3letých klisen 

otevřeno pro všechny tříleté klisny narozené u českého chovatele, zapsané v PK vedených na územích ČR (limit 25 

klisen, přednostně ty, které jsou kvalifikované v rámci oblastních přehlídek, dále dle došlých přihlášek – přihlášky 

na prihlasky@ceskyteplokrevnik. Uzávěrka přihlášek je do 31. 8. 2022. Podrobnosti na ww.zemskyhrebcinec.cz a 

www.ceskyteplokrevnik.cz) 

 

Neděle 4. 9. 2022 – Celostátní přehlídky ČT (propozice viz www.ceskyteplokrevnik.cz) 

10:00 Celostátní přehlídka klisen s hříbaty českého teplokrevníka – nejprve klisničky, následně hřebečci 

po krátké pauze budou znovu prezentováni nejlepší umístění a vyhlášeno pořadí obou kategorií 

 

ca. 13:00 Celostátní přehlídka 3letých klisen českého teplokrevníka 

http://www.ceskyteplokrevnik.cz/
http://www.ceskyteplokrevnik.cz/
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po krátké pauze budou znovu prezentovány nejlepší umístěné a vyhlášena šampionka a vicešampionky 3letých 

klisen ČT 

Pauzy budou vyplněny doprovodným programem pro diváky.  

 

2.6. Sekretariát závodů 
Sekretariát závodů je v domečku nalevo před jezdeckou halou 
 

2.7. Další důležité informace 
 

 
3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

Startovné je ve výši 800,- Kč za každého účastníka finále KMK. Úhrada proběhne v sekretariátu 
závodů před startem koně v prvním kole finálových soutěží. 

 
Pátek 2.9.2022 
4. 1. Soutěž číslo 1 KMK pro 4leté klisny (ZL) – 1. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 
 
4. 2. Soutěž číslo 2 KMK pro 4leté hřebce a valachy (ZL) – 1. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 
 
4. 3. Soutěž číslo 3 KMK pro 5leté klisny (L*) – 1. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3  
 
4. 4. Soutěž číslo 4 KMK pro 5leté hřebce a valachy (L*) – 1. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 
 
4. 5. Soutěž číslo 5 KMK pro 6leté klisny (S*)– 1. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 
 
4. 6. Soutěž číslo 6 KMK pro 6leté hřebce a valachy (S*) – 1. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 
 
4.7 Soutěž číslo 7 -  Soutěž plemenných hřebců, skok stupně ST* (135 cm) 
Rozhodování dle PJS, čl. 238.2.1., soutěž je otevřena 7letým a starším plemenným hřebcům zapsaným 
do PK vedených na území ČR. Startovné: 0,- Kč 
Ceny: 20 000,- (5000,-; 4500,-; 4000,-; 3500,-; 3000,-) 
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Před soutěží bude pro zúčastněné hřebce vypsán nepovinný zahajovací trénink s 90sekundovým 
intervalem na kurzu parkuru 1. kola 6letých v KMK s výškou překážek do 125 cm (PJS SP čl. 202 NÚ a VP 
N9 odstavec 5) 
 
Podrobnosti k večerní soutěži SKOK VE VOLNOSTI TŘÍLETÝCH KLISEN najdete včetně přihlášky na 
stránkách pořadatele zde: https://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/zavody a na webu 
www.ceskyteplokrevnik.cz  
Účastníci se hlásí na email prihlasky@ceskyteplokrevnik.cz 
 
Podrobnosti k CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE TŘÍLETÝCH KLISEN A KLISEN S HŘÍBATY ČESKÉHO 
TEPLOKREVNÍKA ROČNÍK 2022  naleznete zde: https://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/zavody a na 
webu www.ceskyteplokrevnik.cz 
Účastníci se hlásí na email prihlasky@ceskyteplokrevnik.cz 
 
 
Sobota 3. 9. 2022 
4. 8. Soutěž číslo 8 KMK pro 4leté klisny (ZL) – 2. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 
 
4. 9. Soutěž číslo 9 KMK pro 4leté hřebce a valachy (ZL) – 2. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 
 
4. 10. Soutěž číslo 10 KMK pro 5leté klisny  (L**) – 2. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3  
 
4. 11. Soutěž číslo 11 KMK pro 5leté hřebce a valachy (L**) – 2. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 
 
4. 12. Soutěž číslo 12 KMK pro 6leté klisny (S**) – 2. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 
 
4. 13. Soutěž číslo 13 KMK pro 6leté hřebce a valachy (S**) – 2. kolo 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 
 
Majitelům koní splňujících podmínky uvedené v Zásadách KMK 2022 vyplatí vyhlašovatel KMK (Asociace 
svazů chovatelů koní ČR, z. s., dále jen ASCHK) příspěvek na náklady spojené s účastí koně v jednotlivých 
kolech a finále KMK. Po finále KMK majitelé vyúčtují s ASCHK konečné náklady na účast koně v seriálu 
KMK formou žádosti o finanční příspěvek (viz Zásady KMK 2022). 
 

 

https://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/zavody
https://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/zavody
http://www.ceskyteplokrevnik.cz/
mailto:prihlasky@ceskyteplokrevnik.cz
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4. Technická ustanovení 
4.1. Předpisy  

4.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. Současně i Zásadami pro soutěže 
Kritérium mladých koní v roce 2022. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 

4.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
4.1.3. 5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128 
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
4.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
 

 
4.2. Veterinární předpisy 

4.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které 
musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný 
rok. 

4.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 

4.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
 

Vyšetření krví na infekční anémii koní nesmí být starší, než 1 rok. 
 

 
4.3. Podmínky účasti, kvalifikace 

Účastníci KMK se přihlašují na pozvání ASCHK na základě bodů získaných v kvalifikacích KMK. 
 

 
5. Obecné informace 

5.1. Odpovědnost pořadatele 
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a 
jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné 
úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na 
závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 

 
5.2. Informace pro majitele psů 

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku a jejich majitelé jsou povinni po nich odklízet 
exkrementy. Porušení bude sankcionováno pokutou 1 000,-Kč. Volným pobíháním psů 
ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a na opracovišti! 
 

5.3. Ustájení 
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Uzávěrka rezervace boxů je do 22. 8. 2022! Prosíme všechny účastníky, aby do přihlášky uvedli 
přesný počet boxů, které budou potřebovat. Tedy včetně přehlídek klisen, hříbat a soutěže ve 
skoku ve volnosti. U koní neúčastnících se finále KMK (plemenní hřebci, 3leté klisny, klisny 
s hříbaty) uvést do poznámky plánované datum a dobu příjezdu a odjezdu. Každý účastník 
uhradí příspěvek (krmivo, stelivo, likvidace odpadu atp.) ve výši 200/box/den. Koně účastnící se 
finále KMK bez nároku na finanční příspěvky: poplatek za ustájení ČT – So: 2300,- Kč. 
Objednávka boxů je závazná. Za objednaný box bude příspěvek účtován i v případě, že nebude 
objednatelem využit. Dle Všeobecných pravidel ČJF nesmí koně účastnící se finále KMK během 
finále KMK opustit areál závodů, proto je pro ně ustájení povinné a přítomnost koní bude po 
celou dobu závodů kontrolována.  
 

5.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje – na webu pořadatele najdete návrhy na objednání ubytování 
ve městě. 
Elektrická přípojka – za poplatek 300/den – nutno uvést do přihlášky! 

 
5.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel – na louce nad areálem 

 
6. Partneři závodů: 

Garnea s.r.o., Holan s.r.o., Dárky z podkov, ASCHK ČR z.s., SČT z.s. 
 

7. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval: Ing. Hana Stránská, Ph.D. 
        
Rozpis za OV ČJF schválil: Mgr. Kateřina Hanušová, dne 3.8.2022 
 
Rozpis za VV ČJF schválil: ing. Jiří Kunát, dne 5.8. 2022 
 


