
 

 
 
 

 
 
 
 

6. ročník série parkurových závodů 
 
 

CSN BENTLEY PRAHA PARKUR CUP 
 

 
  

 
 

14. až 16. října 2011, Hradišťko u Sadské 
 
 
 
 



 

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVOD Ů 
 
Základní údaje  
Pořadatel:             TJ Equus Kinsky 
Datum konání :    14. až 16. října 2011  
Místo konání:      Areál Jezdecké školy Equus Kinsky 

Hradištko u Sadské 126, PSČ 289 12 
Kolbiště:              50 x 90 m, povrch písčitý s textilií, 

V případě nepříznivého počasí, hala 29 x 66 m, povrch 
písčitý - hipotex 

Opracoviště:        50 x50 m, povrch písčitý s textilií,  
hala 22 x 50 m, povrch písčitý - hipotex 

 
 

 

Funkcionáři závodů  
  
Ředitel závodů Petr Půlpán 
Sekretářka závodů                 Libuše Půlpánová 
Hospodářka závodů Libuše Půlpánová ml. 
Hlavní rozhodčí Ing. Jiří Gotvald 
Rozhodčí Šárka Kitnerová, Jana Jakubalová 
Zpracování výsledků Magda Formandlová 
Technický delegát Michael Moudrý 
Autor parkurů Ing. Ludvík Jandourek 
Ozvučení Ludvík Jandourek ml. 
Hlasatel Aleš Suchánek 
Zdravotní služba Věra Bělovská 
Veterinární služba MVDr. Milan Nádvorník 
 
Technické údaje 
Pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu. 
 

SOUTĚŽE 
 
Pátek 14. října 2011: 
 
č. 1. 
Dvoufázové skákání 100/110 cm  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.   
Hodnocení dle PJS, stupnice A čl. 274.5.3. , rozhodují body a čas. První fáze 8 překážek, 
druhá fáze 4. 
Startovné: 300,- Kč 
Ceny: 3000,- Kč pro 1. až 5. místo (900,750,600,450,300) 
 
č. 2. 
Stupňovaná obtížnost do 120 cm    
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.  
Hodnocení dle PJS čl. 269 , rozhodují body a čas. 8 překážek se žolíkem. 
Startovné: 300,- Kč 



 

Ceny:  4.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.200, 1.000, 800, 600, 400) 
č. 3, 
Zahajovací trénink pro 4-leté klisny, hřebce a valachy  
90-ti sec. trénink je přístupný pro koně kvalifikované do finále Českého šampionátu mladých 
koní.  
K dispozici bude parkur na výšce 100 cm. 
Startovné se neplatí. 
 
č. 4. 
Zahajovací trénink pro 5-ti leté klisny, hřebce a valachy  
90-ti sec. trénink je přístupný pro koně kvalifikované do finále Českého šampionátu mladých 
koní.  
K dispozici bude parkur na výšce 110 cm. 
Startovné se neplatí. 
 
č. 5. 
Zahajovací trénink pro 6 a 7-mi leté klisny, hřebce a valachy  
90-ti sec. trénink je přístupný pro koně kvalifikované do finále Českého šampionátu mladých 
koní.  
K dispozici bude parkur na výšce 120 cm. 
Startovné se neplatí. 
 

Sobota 15. října 2011: 
 
č. 6. 
Dvoukolová soutěž ZL – prvé kolo 
Soutěž je přístupná pro 4-leté koně, finalisty Českého šampionátu mladých koní! 
Hodnocení dle PJS 273.3.1. a 273.4.1.  
V případě rovnosti bodů na prvním místě, jedno rozeskakování na čas 
Startovné: 800,- Kč 
Věcné ceny vyplácené v korunách – 19 000,- Kč pro 1. až 10. místo 
Rozdělení cen: 5000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 800, 800, 800, 800, 800. 
 
č. 7. 
Dvoukolová soutěž L – prvé kolo L* 
Soutěž je přístupná pro 5-ti leté koně, finalisty Českého šampionátu mladých koní! 
Hodnocení dle PJS 273.3.1. a 273.4.1 
V případě rovnosti bodů na prvním místě, jedno rozeskakování na čas 
Startovné: 800,- Kč 
Věcné ceny vyplácené v korunách – 19 000,- Kč pro 1. až 10. místo 
Rozdělení cen: 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 800, 800, 800, 800, 800. 
 
č. 8. 
Dvoukolová soutěž S – prvé kolo S* 
Soutěž je přístupná pro 6 a 7-mi leté koně, finalisty Českého šampionátu mladých koní! 
Hodnocení dle PJS 273.3.1 a 273.4.1 
V případě rovnosti bodů na prvním místě, jedno rozeskakování na čas 
Startovné: 800,- Kč 
Věcné ceny vyplácené v korunách – 19 000,- Kč pro 1. až 10. místo 
Rozdělení cen: 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 800, 800, 800, 800, 800. 



 

 
č. 9. 
Skoková soutěž L** (bez rozeskakování, rozhodují body a čas) 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 
Hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.1., bez rozeskakování 
Rozhodují body a čas 
Startovné: 400,- Kč 
Věcné ceny vyplácené v korunách 6 000,- Kč pro 1. až 5. místo 
Rozdělení cen:  2.000, 1.500, 1.200, 900, 400. 
 
č. 10. 
Skoková soutěž S** 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 
Hodnocení dle PJS – SP čl. 238.2.2 
V případě rovnosti bodů na prvním místě, jedno rozeskakování na čas 
Startovné: 500,- Kč 
Věcné ceny vyplácené v korunách  8.000,- Kč pro 1. až 7. místo 
Rozdělení cen:  2.200, 1.600, 1.300, 1.000, 800, 600, 500. 
 
 

Neděle 16. října 2011: 
 
Druhé kolo soutěže č. 6 -  Zl 
 
Druhé kolo soutěže č. 7 – L** 
 
Druhé kolo soutěže č. 8 -  S** 
 
č. 11. 
Skoková soutěž L** 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 
Hodnocení dle PJS – SP čl. 238.2.2 
V případě rovnosti bodů na prvním místě, jedno rozeskakování na čas 
Startovné: 400,- Kč 
Věcné ceny vyplácené v korunách – 6 000,- Kč pro 1. až 5. místo 
Rozdělení cen:  2.000, 1.500, 1.200, 900, 400. 
 
č. 12. 
 
Skoková soutěž ST** 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 
Hodnocení dle PJS – SP čl. 238.2.2 
V případě rovnosti bodů na prvním místě, jedno rozeskakování na čas 
Startovné: 600,- Kč 
Věcné ceny vyplácené v korunách – 12 000,- Kč pro 1. až 7. místo 
Rozdělení cen:  3.600, 2.500, 1.800, 1.500, 1.100, 900, 600. 
 
 
Předběžný časový harmonogram závodů 
Pátek 14. října 



 

8:00 hod. ukončení registrace  – prosíme o dodržení tohoto času 
9:00 hod. začátek soutěže č.1, následují soutěže č. 2. 
14:00 hod. začátek tréninku č.3, následuje č.4 a 5. 
 
Sobota 15. října 
8:00 hod. ukončení registrace  – prosíme o dodržení tohoto času 
9:00 hod. začátek soutěže č.6, následují soutěže č. 7, 8 a 9, 10. 
 
Neděle 16. října 
8:00 hod. ukončení registrace  – prosíme o dodržení tohoto času 
9:00 hod. začátek soutěže č.6, druhé kolo, následují soutěže č. 7 a 8, druhá kola, 
odpoledne soutěž č. 11 a 12.  
 
 
Registrace možná na telefonu:  777 687 232, od 13. 10. 2011 
Ostatní informace na telefonu:  777 247 110,  776 057 706 
 
Při dodatečných změnách ve startovních listinách po uzavření registrace může být požadován 
poplatek 150,-  Kč. 
 
 
Všeobecné údaje 
Jmenovité, přihlášky (včetně čísel licencí): zasílejte na email:  js@equus-kinsky.cz   
 
nebo poštou na adresu: 
 
Jezdecká škola Equus Kinsky 
Hradištko  126 
289 12 Sadská 
 
Uzávěrka jmenovitých přihlášek:  do 12. 10. 2011 
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících a to na přibližný počet 200 startů 
v průběhu každého dne, počet startů může být před závody upraven vzhledem k hladkému 
průběhu celé akce. Veškeré informace budou k dispozici na stránkách  www.jezdci.cz  nebo 
na emailové adrese  js@equus-kinsky.cz  
 
Případné nepřijetí přihlášky bude oznámeno telefonicky, emailem nebo poštou. 
 
 
Jak se na závody nejrychleji dostanete 
Popis cesty i s mapkou najdete na internetových stránkách :  www.equus-kinsky,cz  
 
Podmínky účasti při závodech 
Platné licence jezdců a koní. 
Registrace provedená dle časového rozvrhu. 
 
Ustájení  
Ustájení v  turnajových boxech, cena 1.500,-Kč za celou dobu závodů, zahrnuje stelivo a 
seno. 



 

S objednáním boxů na e-mail: js@equus-kinsky.cz  zároveň 
uhraďte poplatek za ustájení na účet č. 177183113/0300. Variabilní symbol uveďte č. licence 
koně, stačí prvého koně v přihlášce. Po zaplacení a od nás potvrzení, že platba nám došla 
máte jistotu o rezervaci boxu. Uzávěrka objednávky ustájení je  9. 10. 2011 
 
Ubytování 
Ubytování v malebném penzionu Caesar přímo v areálu Equus Kinsky 

Cena ubytování – pokoj bez koupelny 250 Kč / noc 
 Cena ubytování – pokoj s koupelnou 350 Kč / noc 
 (v případě ubytování na 1 noc, cena navýšena o 100,- Kč) 
 Ceny jsou uvedeny bez  DPH 
 
Veterinární předpisy 
Zdravotní průkaz s platným očkováním.. 
 
Poskytované služby 
Podkovářská služba a veterinární služba za úhradu vykonaných úkonů. 
 
Ostatní ustanovení 
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů 
nebo jejich koně při konání akce. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Veškeré 
náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky. 
 
Za pořadatele: Petr Půlpán 
Rozpis schválen dne:  16.9.2011,  Michal Moudrý 


