Pasecký distanční dostih, 11. ročník, 1. října 2016
Rozpis dostihu
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
Přihláška na Hobby soutěž: blizenec@blizenec.cz
Oficiální web dostihu: www.vytrvalost.eu
1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

Kategorie závodů:
Číslo závodů ČJF:
Název závodů:
Pořadatel:
Spolupoř. subjekt:
Datum závodů:
Místo konání:

CEN, CEN - Hobby
A01C8

Pasecký distanční dostih, 11. ročník
Jezdecký klub Paseky
Sobota 1.10.2016
Areál JK Paseky,Paseky u Horní Stropnice

1.2. Funkcionáři závodů (bez akademických titulů):
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Předseda veterinární
komise:
Sbor veterinární komise:
Technický delegát:
Autor tratě:
Komisař:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:
Časoměřiči:

Robert Blíženec, tel. 608 270 000
Nela Hálková, tel. 776 591 808
Robert Blíženec, tel. 608 270 000, e-mail blizenec@blizenec.cz
Václav Štěrba B 0037
Jan Paleček D 0158, Eva Palečková D 0157
Mojmír Dvořák
Petr Jahn, Lucie Ottová, Karel Volf
Marina Novotná
Robert Blíženec a Jan Vondráček
Antonín Terber
Pavla Kubíčková

Kateřina Píhová
Nela Hálková, Magdaléna Mlčochová, Eva Mlčochová, Kateřina Kumble, Michal
Cepák, Alžběta Müllerová,

1.3 Technické parametry
Terén: Cesty zpevněné, lesní a polní, louky, asfalt. Nadmořská výška cca 550 – 900 m n.m.
Převýšení cca 600 m v jednom kole. Maximální jednotlivé stoupání cca 200 m.
Obtížnost terénu: 3B

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Středa 20. září 2016 do 24 hod.
Pořadatel si vyhrazuje právo uzavřít příjem přihlášek dříve, bude-li vyčerpána omezená
kapacita areálu. Důrazně opakuje všem zájemcům, aby se přihlašovali co nejdříve.
2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci a hobby soutěž, zájemci se mohou hlásit na mail
blizenec@blizenec.cz).
Přihlášky do chovatelských soutěží do 20.9.2016 na email marina.novotna@gmail.com.
2.3. Prezentace
Pátek 30. září 2016

16.00 – 19.30

2.4. Vstupní veterinární kontrola
Pátek 30. 9. 2016
17:00 – 19:30 pro:
Sobota 1. 10. 2016
8:00 – 8:30 pro:
Sobota 1. 10. 2016
8:00 – 10:00 pro:

Hobby, Z, L, S
Z
Hobby

2.5 Technická porada
V pátek 30. 9. 2016 ve 20:00 u bufetu v areálu JK Paseky
2.6. Start soutěží 1. 10. 2016
S 7:30
L 8:30

Z 9:30

Hobby 11:00

2.7. Závěrečná veterinární prohlídka
Do 30 minut po projetí cílem
2.8. Vyhlášení
Areál JK Paseky, u zvonice cca 2 hodiny po projetí posledního závodníka.
3. Předběžný přehled jednotlivých kol soutěží
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Délka
etapy

Povinná Povinné Minimální Maximální limit Čas 16 km/h Čas 12 km/h
přestávka
RE
rychlost
(minuty)
(minuty)
(minuty) *
závodu
8
210
105
140

Hobby

28

Z

22
22

40

8

330

165

L

28
28

40

10

336

210

S

28
28
28

40
50

12

420

RE

Start

Uzávěra
vet gate

11:00

-

220

9:30

16:10

280

8:30

15:16

7:30

16:30

* - maximální rychlost pro hobby a u Z a L pro kategorie A a B
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
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4.1. Zápisné
Nejpozději do uzávěrky definitivních přihlášek je nutno zaplatit nevratné zápisné na
účet pořadatele č. 234665451/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší licence
nebo hobbykarty a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení. Nebude-li zápisné
připsáno na účet včas, bude při platbě v hotovosti na místě zvýšeno o 200,- Kč.
Umožní-li pořadatel přihlášení po uzávěrce přihlášek, zvyšuje se zápisné o 200,- Kč.
4.2. Ceny
Každý jezdec, který úspěšně dokončí soutěž, získává flot.
Každý vítěz soutěže Hobby, Z, L a S získá Cenu manželů Blížencových, robustní dřevěné
křeslo. Na financování této ceny se podílí sponzor dostihu, Adastra spol.s r.o.
Soutěž Z se jede zároveň jako Oblastní mistrovství juniorů Jihočeské oblasti. OV
věnoval keramické ceny a medaile pro první tři umístěné.
Nejméně prvních 10 dokončivších jezdců v každé soutěži (přesný počet bude upřesněn
na webu dostihu) získá tričko Bushman. Na financování této ceny se podílí hlavní
sponzor dostihu, výrobce oblečení pro volný čas BUSHMAN.
Cena kondice, dřevěná lavice, bude udělena v soutěži S. Na financování této ceny se
podílí sponzor dostihu, Adastra spol.s r.o.
Koně, kteří získají hodnocení v chovatelských soutěžích, obdrží poháry.
Na financování se podílí Marina Novotná.
Koně vyhodnocení jako Elita a Excelent obdrží finanční příspěvky dle možností

chovatelských svazů ACHPAK ČR a Svazu chovatelů Shagya - araba, které podporují
chovatelské soutěže.
5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými
pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.
5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. 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. Negativní vyšetření na infekční anemii ne starší 6 měsíců
a vakcinace influenze dle schématu výrobce, provedena nejpozději 7 dní před
závody.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka –
pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů
při příjezdu.
5.2.4. Pořadatel tímto rozpisem výslovně upozorňuje na povinnost předložit
negativní osvědčení na infekční anemii koní, ne starší 6 měsíců.
5.3. Podmínky účasti, kvalifikace
Soutěž Min. věk koně Min. věk jezdce
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Chovatelská soutěž A
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2016
Chovatelská soutěž B
MjčOS
Alt. Wr. Landesmeisterschaft
Distanz 2016

Soutěžící může startovat pouze se souhlasem subjektu, jímž je členem.
Výsledky soutěže stupně Z, L a S se započítavají jezdcům, přihlášeným do Jihočeského poháru
vytrvalosti 2016, kteří přijmou upravená pravidla této soutěže, do celkového hodnocení této
soutěže
Jezdci ve věku 12 - 14 let bez platné licence ČJF mohou startovat pouze ve dvojici s
odpovědnou osobou starší 18 let. Doprovázející osoba může být hodnocena ve výsledcích
soutěže. Doprovod musí být vždy na dohled jezdce, pokud se dvojice rozdělí, bude konání
doprovázející osoby řešeno jako přestupek.

Soutěž bude otevřena, pokud bude na startovní listině min. 5 soutěžících (toto ustanovení
neplatí pro Wiener Landesmeisterschaft Distanz 2016).
Cena kondice bude udělena v soutěži S.
Každý soutěžící potvrdí Prohlášení o poučení o účasti soutěžícího na komunikaci a dodržování
zákona č. 361/2000Sb – o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhl. č.
30/2001Sb.
Podmínky pro chovatelské soutěže jsou následující:
V soutěži stupně L, resp. S bude vyhodnocena chovatelská soutěž A, resp. B.
Jsou určeny pro klisny, hřebce a valachy ročníků 2011, 2010, 2009, narozené v rámci plemenných
knih Shagya - arab a OR 1/1. V případě importovaných koní plemene arabský plnokrevník platí, že
kůň musí být v době přihlášky zaregistrován v ACHPAK ČR. V případě importovaných koní plemene
Shagya arab platí, že kůň musí být v době přihlášky veden v PK Shagya - araba ČR. Pro zařazení je
nutné zaslat přihlášku na adresu marina.novotna@gmail.com do 20.9.2016. Nedílnou součástí
přihlášky je fotokopie potvrzení o původu koně. Přihlašovatelem koní splňujících podmínky účasti v
chovatelských soutěžích je jejich majitel.
Kvalifikace soutěž A: určeno pro koně:
- ročník 2010 startující ve vytrvalostních soutěžích v roce 2016 prvním rokem
- ročník 2011 bez omezení startů v předchozí sezóně
- minimálně 1 dokončená soutěž st. Z v daném roce, průměrná rychlost v každé soutěži 12 - 16
km/hod
- soutěže se smí zúčastnit pouze koně, kteří v průběhu sezony startovali pouze v soutěžích st. ZM
a/nebo Z, nikdy ne rychlostí větší než 16 km/hod
Kvalifikace soutěž B: určeno pro koně:
- ročník 2009 - startující ve vytrvalostních soutěžích v roce 2016
prvním nebo druhým rokem
- ročník 2010 - bez omezení
- podmínkou je maximální dosažená výkonnost ve vytrvalosti stupně L
- minimálně 1 dokončená soutěž st. L v daném roce, průměrná rychlost v každé soutěži 12 - 16
km/hod
- soutěže se smí zúčastnit pouze koně, kteří v průběhu sezony startovali pouze v soutěžích st. ZM
a/nebo Z, a/nebo L, nikdy ne rychlostí větší než 16 km/hod
Minimální váha jezdce s výstrojí 70 kg -platí pro soutěž B
Minimální rychlost chovatelských soutěží je 12 km/hod
Hodnocení chovatelských soutěží: koně budou hodnoceni podle 3 kritérií - dosažené
průměrné rychlosti, hodnoty uklidnění v cíli a veterinárních ukazatelů v cíli
Body za rychlost - 1 bod obdrží kůň za dosažení průměrné rychlosti 14-16 km/hod v soutěži A a 15
km/hod a vyšší v soutěži B
Body za hodnoty uklidnění v cíli - 1 bod obdrží kůň za uklidnění v závěrečné veterinární kontrole
do 10 minut pod hodnotu 54 tepů za minutu
Body za veterinární ukazatele v cíli - 1 bod obdrží kůň za úspěšné veterinární ukazatele v
závěrečné veterinární kontrole (mechanické a alespoň
3 ze 4 metabolických):
- mechanické - pružné a pravidelné chody (A)
- metabolické - sliznice (A), kapiláry (≤ 1 s), kožní řasa (≤ 1 s), peristaltika (N)
Hodnocení: podle počtu dosažených bodů budou koně vyhodnoceni:
- Elita - koně, kteří obdržÍ 3 body v soutěži B
- Excelent - koně, kteří obdržÍ 2 body v soutěži B, nebo 3 body v soutěži A
- Velmi dobrý - koně, kteří obdržÍ 1 bod v soutěži B, nebo 2 body v soutěži A

- Dobrý - koně, kteří obdržÍ 1 bod v soutěži A
Finanční příspěvky: Koně, kteří získají hodnocení Elita a Excelent získají finanční příspěvky dle
možností ACHPAK ČR a Svazu Chovatelů Shagya - araba. Na příspěvek není právní nárok.
Hodnocení Hobby dostihu:
Soutěžící musí absolvovat celou trasu (od startu v areálu JK Paseky do cíle v areálu JK Paseky) v
časovém limitu 8-16 km/hod. Při nižší nebo vyšší průměrné rychlosti bude diskvalifikován. O pořadí
rozhoduje součet času od průjezdu dílčího měřícího místa za třetím chladícím bodem (cca 8 km
před cílem) do průjezdu cílem v areálu JK Paseky PLUS počtu trestných minut, přidělených dle
průměrné rychlosti, dosažené na celé trati (od startu v areálu JK Paseky k cíli v areálu JK Paseky)
PLUS pětinásobku času od projetí cílem v areálu JK Paseky do vstupu do veterinární kontroly,
přičemž pořadí v dostihu je stanoveno vzestupně od nejnižšího čísla k nejvyššímu. Při shodné
hodnotě součtu tří veličin u více jezdců rozhoduje o pořadí rychlejší čas na měřeném úseku trati
(cca 8 km před cílem). Pro rychlost na měřeném úseku trati neplatí žádný rychlostní limit, soutěžící
ale musí dodržet limit, předepsaný pro celou trať.
Trestné minuty na základě průměrné rychlosti z celé trati se přidělují následovně:
Průměrná rychlost
Nižší než 8,000 km/hod.
8,000-8,999 km/hod.
9,000-9,999 km/hod.
10,000-10,999 km/hod.
11,000-11,999 km/hod.
12,000-12,999 km/hod.
13,000-13,999 km/hod.

Trestné minuty/diskvalifikace
Diskvalifikace
7 minut
6 minut
5 minut
4 minuty
3 minuty
2 minuty

14,000-14,999 km/hod.
15,000-16,000 km/hod.
Vyšší než 16,000 km/hod.

1 minuta
0 minut
Diskvalifikace

Poznámka: Pořadatel tímto výslovně upozorňuje soutěžící, že hobby dostih je hodnocen jiným
způsobem, než je u ostatních českých hobby dostihů obvyklé.

6. Obecné informace
6.1. Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje.
Soutěžícím, kteří zaplatili startovné a jejich doprovodu pořadatel umožní zdarma od
pátku 30.9. do neděle 2.10. stanování ve vlastním stanu či karavanu na pozemcích JK
Paseky. Na vyžádání sdělíme soutěžícím kontakty na ubytovatele v okolí.
6.2 Ustájení:
Pořadatel může na základě objednávky zajistit ustájení v turnajových boxech,
vestavěných do stávajících dřevěných stájí. Pořadatel má k dispozici celkem 18 boxů.
Cena za ustájení v boxech „konírna“ a „malý ovčín“ (vlevo od Paseckého potoka, na
straně bufetu, startu a cíle) je 1200,- Kč bez ohledu na délku pobytu (1 nebo 2 noci) a v
boxech „velký ovčín“ (vpravo od Paseckého potoka) 1100,- Kč bez ohledu na délku
pobytu (1 nebo 2 noci).
Pořadatel nezaručuje ustájení v boxech koním, přihlášeným po vyčerpání kapacity

boxů k dispozici. Boxy budou přidělovány podle pořadí došlých přihlášek. Box lze
považovat za definitivně potvrzený až po přijetí platby za box na stanovený účet (číslo
účtu bude sděleno na vyžádání mailem) a následném potvrzení pořadatelem na
webových stránkách dostihu.
Po vyčerpání kapacity turnajových boxů lze koně ustájit pouze v paddocku.
Pořadatel umožní zdarma ustájení koní, za které bylo zaplaceno zápisné a startovné, na
svých pozemcích ve vlastním elektrickém ohradníku soutěžícího (paddocku).
Pořadatel zajišťuje koním v boxech stelivo (sláma). Zvlášť lze objednat: Podestlání boxů
hoblinami (200,- Kč), podestlání boxů senem (200,- Kč).
Krmivo pořadatel zajišťuje v rozsahu: seno na krmení koní a vodu na napájení koní.
6.3. Parkování vozidel – dle místního značení a pokynů pořadatele.
6.4. Připojení na el. proud
Pořadatel nezajišťuje. Výjimečně umožní dobití mobilního telefonu
6.5. Areál - je pro soutěžící otevřen od pátku 30.9. 16,00 do neděle 2.10. 12,00.
6.6. Stravování
Pořadatel zajišťuje dle svých možností od pátečního večera do nedělního odpoledne
občerstvení cca 200 m od prostoru startu a cíle. Každý, kdo zaplatí zápisné a startovné,
obdrží poukázky na občerstvení v hodnotě 200,- Kč.
Pořadatel připravuje pro závodníky a jejich týmy v sobotu večer bezprostředně po
vyhlášení výsledků pohoštění (pečené maso a zelenina).

7. Poskytované služby
Služba

Jméno nebo název

Kontakt

Veterinární

Kateřina Píhová

Tel.: 777 130 183 proti úhradě

Lékařská

Pavla Kubíčková

Tel.: 775 199 515

Podkovářská

8. Ostatní ustanovení
8.1. Všichni majitelé a soutěžící jsou osobně odpovědni za škody způsobené třetím osobám jimi
samotnými, jejich zaměstnanci, jejich zástupci nebo jejich koňmi. Je důrazně doporučeno mít pro
tyto případy uzavřenu odpovědnostní pojistku, platnou ke dni konání závodů.
8.2. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly
účastníky závodů, nebo jejich koně.
8.3. Ve zvláštních případech, vyplývajících z neočekávaných nebo nepředpokládatelných

podmínek, si organizátor vyhrazuje právo po projednání se sborem rozhodčích měnit tento rozpis.
Každá taková změna bude bez prodlení sdělena všem soutěžícím a oficiálním představitelům
závodů.
8.4. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně
zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.
8.5. Reklama je povolena.
8.6. Vzhledem k omezené kapacitě příjezdové komunikace do a z areálu JK Paseky, omezené
kapacitě komunikací v Novohradských horách, předpokládanému počtu účastníků, omezením
ochrany přírody, návratu ke kořenům vytrvalostního ježdění i dobré zkušenosti z minulých
ročníků stanovuje pořadatel tato pravidla pro chlazení a pomoc na trati:
8.6.1. Na trati budou připraveny tři chladící body. Bod č. 1 je pro jakýkoli doprovod
nedostupný, bude tam připravena samoobslužná káď pro napití koní. Bod číslo 2 je pro
motorizovaný doprovod dostupný, ale na tomto bodě nikdo nesmí koním ani jezdcům jakkoli
pomáhat. Na tomto bodě bude připravena samoobslužná káď a dostatek kbelíků pro polití koně.
Na tento bod bude dovoleno wranglerům odjet autem, ale nebude povoleno se vracet během
soutěže do areálu JK Paseky. Bod číslo 3 je vzdálen cca 10 minut chůze od prostoru startu a cíle.
Bude zde připravena samoobslužná káď pro napití koní a bude zde povolena pomoc wranglerů. Na
tento bod bude dovoleno wranglerům odjet autem, ale nebude povoleno se vracet během
soutěže do areálu JK Paseky. Wranglerům je tímto rozpisem důrazně doporučeno přivézt si pro
urychlení přesunů mezi startem/cílem a bodem č. 3 jízdní kolo nebo koloběžku!!
8.6.2. Pořadatel tímto zakazuje v prostoru areálu JK Paseky a na chladícím bodě č. 3
použití jakýchkoli zařízení pro čerpání vody (čerpadla, sprchy a pod.). Veškerá manipulace s vodou
smí být prováděna pouze ručně, pomocí mycích hub, kbelíků, láhví a jiných nádob.
8.7. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit v pátek 30.9. hodinu, od které bude v areálu dodržován
noční klid.
8.8. Pořadatel bude od zveřejnění tohoto rozpisu až do konání vlastní soutěže zveřejňovat důležité
informace k dostihu na oficiálním webu JK Paseky a tohoto dostihu

www.vytrvalost.eu
12. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:Robert Blíženec
Rozpis za OV ČJF schválil: mgr. Kateřina Hanušová, dne 9.9.2016

