
  

  
Článek  1. OBECNÉ INFORMACE  

 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

 Název: PASECKÝ DISTANČNÍ DOSTIH, 9. ROČNÍK 
MISTROVSTVÍ JIHOČESKÉ OBLASTI VE VYTRVALOSTI  

 Místo: Paseky u Horní Stropnice, okres České Bud ějovice  

 Datum: 27.9.2014 
 

101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR  

 Název: Jezdecký klub Paseky   MC0218 

 Adresa: JK Paseky, Robert Blíženec, Paseky 25, 37401 Horní Stropnice  

 Telefon: 608 270 000 Fax:  Email blizenec@blizenec.cz  

 WWW: vytrvalost.eu  

 Kontaktní osoba: Robert Blíženec  
 
823  2.  OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ (bez akademických titul ů) 

 Ředitel závodu Robert Blíženec  

  

148 2.1 KOMISE ROZHODČÍCH 

153 Hlavní rozhodčí Antonín Terber  

822.1.1 Členové 
Václav Št ěrba 
Hana Keltnerová 
Helena Terberová  

156, 157 2.2 TECHNICKÝ DELEGÁT 

823 Jméno Helena Terberová  

154 2.3 ODVOLACÍ KOMISE  

823 Předseda není ustavena  

144, 823 2.4 GENERÁLNÍ KOMISAŘ 

 Jméno Kateřina Pultrová  

158, 823 2.5 VETERINÁRNÍ KOMISE  

1003 Předseda: Mojmír Dvo řák 

1007 Členové: Lucie Ottová 
Gabriela Vidímová  

 2.6 VETERINÁŘ ZÁVODŮ 

 Jméno: Kateřina Píhová  
   
 
  3. OBECNÉ PODMÍNKY  
 

Tyto závody jsou organizovány v souladu s: 
 
Platnými všeobecnými pravidly ČJF. 
Platnými pravidly vytrvalostního ježdění ČJF. 
Platnými veterinárními pravidly ČJF. 
Všemi podřízenými opravami a úpravami pravidel a řádů, které jsou schváleny VV ČJF. 
Rozhodovací procesy jsou popsány ve Statutu ČJF a ve Všeobecných pravidlech ČJF. 
V případě jakýchkoli pochybností o průběhu soutěže je rozhodující oficiální názor ČJF nebo 
jeho oficiálních představitelů.  

 

   
 
 
 



  

  
 

4. SPECIFICKÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY  
 
 4.1  SOUTĚŽ 

821 A) Družstva Ne Jednotlivci ano  

808 B) Časový limit Soutěž Limit 

   Z 9-16 km/hod.  

   L 9-16 km/hod. 

   S min. 9 km/hod.  

   S MJčO min. 9 km/hod.  

   ST*  min. 9 km/hod.  

806 C) Způsob startu Z, L, S, ST* Hromadn ě 

 D) Terén Cesty zpevn ěné, nejvíce lesní, dále polní,louky,asfalt  

801 E) Převýšení 550 – 900 m n.m. Maximální jednotlivé stoupání cca 200 m. 
Součet všech stoupání v jednom kole cca 500 m. 

 F) Obtížnost terénu     2 C 
Povolená maximální rychlost 16 km/hod platí pro kaž dé jednotlivé kolo sout ěže Z a L. Tato rychlost je 
počítána bez času vstupu do veterinární kontroly.   
 
807, 823 4.2 ETAPY A VETERINÁRNÍ KONTROLY  

830 Soutěž Délka etapy Počet tepů Limit pro vstup Povinná přestávka Poznámka 

800.2 Z 44 km 22 64 20 40  

  22 64 30 -  

 L 56 km 28 64 20 40  

  28 64 30 -  

 S 84 km 28 64 20 40  

  28 64 20 50  RE 

  28 64 30 -  

 ST 100 km* 28* 64* 20* 40*  

  22* 64* 20* 40*  

  22* 64* 20* 50*  RE* 

  28* 64* 30* -  

 
  
 4.3 STANOVENÁ HMOTNOST  

820 Soutěž Hmotnost 

  Z, L, S nestanovena  

 ST* 70 kg*  
 
 
 4.4 MÍSTO A ČAS STARTU 

 Soutěž Místo Datum Čas 

 Z Areál JK Paseky 27.9.2014 9:30  

 L Areál JK Paseky 27.9.2014 8:30  

 S Areál JK Paseky 27.9.2014 7:30  

 ST* Areál JK Paseky* 27.9. 2014* 7:00*  
 
136.1-2  4.5 REKLAMA   
  

povolena ano  nepovolena  

 



  

  
   

5. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 
121  5.1 POZNÁMKA:  
  Soutěžící může startovat pouze se souhlasem organizace, jíž je členem. 
 
  5.2 UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK : 
 
121 5.2.1 Předběžné přihlášky:  _________ 
 
121 5.2.2 Jmenovité přihlášky: _________ 
 
121 5.2.3 Definitivní přihlášky Z, L a S:   
  
 Nejpozd ěji 15. září 2014, 24,00 hod. Pozd ější p řihlášky nebo pozd ější zm ěny v 
 přihlášce nemusí být p řijaty a pokud budou, startovné se zvýší o 300,-K č. 
  
 5.2.4 Definitivní přihlášky ST*: 
 Nejpozd ěji 15. září 2014, 24,00 hodin s tím, že k tomuto času musí být podána 
 definitivní p řihláška a nejpozd ěji 18. zá ří 2014, 24,00 hod. zaplaceno startovné na ú čet 
 pořadatele č.  234665451/0300.  Zaplacením se rozumí p řipsání částky na ú čet, nikoli 
 odeslání z ú čtu p řihlášeného.  
 
 Přihlášky musí být zaslány pouze poštou nebo elektronicky na adresu: 
 

JK Paseky, Robert Blíženec 
Paseky 25 
374 01 Trhové Sviny 

    E-mail:  blizenec@blizenec.cz  
 

Přijaty budou pouze  přihlášky zaslané na p ředepsaném formulá ři (viz 
http://www.vytrvalost.com/dokumenty.asp ) 
 
                    6. VÝLOHY & OPRÁVNĚNÍ 
 
132  Bližší informace týkající se dopravy, ubytování, ustájení   
133  apod. a nákladů s tím spojených 
 
826.5 6.1    UBYTOVÁNÍ  
 Pořadatel nezajiš ťuje ubytování. P ři zaplacení poplatku za paddock / box možní stanová ní 
zdarma ve vlastním stanu či karavanu na pozemcích statku Paseky. Na vyžádání na mailové adrese 
blizenec@blizenec.cz  sd ělíme kontakty na nejbližší poskytovatele ubytování v okolí.  
 
   6.2 KONĚ 
              Pořadatel m ůže na základ ě objednávky zajistit ustájení v turnajových boxech,  vestav ěných 
do stávajících d řevěných stájí. Po řadatel má k dispozici celkem 20 box ů. Cena za  ustájení v boxech 
„konírna“ a „malý ov čín“ (vlevo od Paseckého potoka, na stran ě bufetu,  startu a cíle) je 1100,- K č 
bez ohledu na délku pobytu (1 nebo 2 noci) a v boxe ch „velký ov čín“ (vpravo od Paseckého potoka) 
900,- Kč bez ohledu na délku pobytu (1 nebo 2 noci). 
 Pořadatel nezaru čuje ustájení v boxech koním, p řihlášeným po uzáv ěrce p řihlášek a po 
vyčerpání kapacity box ů k dispozici. Boxy budou p řidělovány podle po řadí došlých p řihlášek. 
 Po vyčerpání kapacity turnajových box ů může dát po řadatel k dispozici sout ěžícím 4 boxy, 
sestavené z pozinkovaných ohradních panel ů délky 3 m (box 3 x 3 m, výška 1,6 m). Cena za ustá jení 
v těchto boxech je stejná, jako v turnajových boxech (d le lokalizace). 
 Pořadatel umožní ustájení koní na pozemcích po řadatele ve vlastním elektrickém ohradníku 
sout ěžícího (padocku). Cena je K č 150,-Kč za kon ě v prostoru vlevo od Paseckého potoka a 50,- K č 
vpravo od Paseckého potoka. 

Pořadatel zajiš ťuje stelivo (sláma), seno na krmení koní  a vodu na  napájení koní (v cen ě 
ustájení). Zvláš ť lze objednat: Podestlání box ů hoblinami (200,- K č), podestlání box ů senem (200,- 
Kč). 
  
             6.4 NOČNÍ KLID PŘED ZÁVODEM 
 Pořadatel  stanovuje no ční klid p řed závodem od 22,30 hodin do 5,00 hodin. Prostor 
závodišt ě bude uzav řen pro veškerou dopravu od 22 hodin. Pozd ěji p říchozí dostanou možnost 
ubytovat se s ko ňmi na louce cca 1 km od prostoru startu/cíle/ubytov ání/ustájení a dostavit se  
(krom ě kategorie L, S a ST*) k zahájení závodu v sobotu 27. zá ří 2014 v ranních hodinách.  



  

  
 
 6.5 STRAVOVÁNÍ 
 Pořadatel zajiš ťuje dle svých možností ob čerstvení cca 200 m od prostoru startu a cíle. 
Každý, kdo zaplatí startovné, obdrží poukázky na ob čerstvení v hodnot ě 100,- Kč. Pořadatel 
připravuje pro  závodníky a jejich týmy po dostihu po hošt ění (pečené maso a zelenina) a doporu čuje 
odjet až následující den po závod ě. 
 
 
 7. ZÁPISNÉ A STARTOVNÉ 

 Soutěž Zápisné Startovné  

 Z - 1 000 Kč 

 L - 1 100 Kč 

 S - 1 300 Kč 

 ST* 1 500 Kč * - 
 

8. KLASIFIKACE 
128  8.1 

Soutěž 
Minimální 
věk koně 

Licence 
Bez 

licence 
Otevřená Děti Junioři 

Mladí 
jezdci 

Senioři 

Z 5 ano - od 12 let     

Z 
MJčO 5 ano - od 12 let  ano ano  

L 
  

5 
 ano - od 14 let     

S 6 ano - od 14 let     

S 
MJčO 6 ano - od 14 let    ano 

ST* 7* ano* - od 14 let      

 
Sout ěž  Z, L a S bude otev řena v p řípadě přihlášení minimáln ě 5 jezdeckých dvojic. 
 
*Sout ěž ST bude otev řena po dohod ě s po řadatelem v p řípadě přihlášení minimáln ě 5 jezdeckých 
dvojic ve stanoveném časovém limitu a p ři sou časném zaplacení startovného na ú čet po řadatele č. 
234665451/0300. 
 
Soutěžící může startovat pouze se souhlasem organizace, jíž je členem. 
Počet ošetřovatelů ve smyslu článku 801.8 pravidel vytrvalosti není omezen. Jednoho koně mohou při 
vstupu do prostoru veterinární kontroly doprovázet max. tři osoby. 
 
833  8.2 CENY 

833 Ceny musí být předány všem soutěžícím, kteří dokončili celou trať. 

130 Soutěž Floty Věcné Peněžité Medaile 
 Z ano 1.-3. místo ne  
 L ano 1.-3. místo ne  
 S ano 1.-3. místo ne  
  MJčO ne 1.-3. místo dle podpory 

JčO 
dle podpory 

JčO 
 ST* ano 1.-3. místo ne   

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
8.3 VETERINÁRNÍ KONTROLA 

1011 Soutěž Datum Čas 

830.1 Z 26./27.9.2014 bezprost ředně po p říjezdu  

 L 26.9.2014 bezprost ředně po p říjezdu 
 

 S 26.9.2014 bezprost ředně po p říjezdu 
 

 ST* 26.9.2014* bezprost ředně po p říjezdu*  
 
8.4 VSTUPNÍ VETERINÁRNÍ PROHLÍDKA 

830.2 Soutěž Datum Čas 

 Všechny sout ěže 26.9.2014 17:00 – 19:00  

 Z 27.9.2014 7:45 – 9:00  
 

8.5 ZÁVĚREČNÁ PROHLÍDKA 
830.5 Soutěž Datum Čas 

 Z 27.9.2014 do 30 minut po projetí cílem  

 L 27.9.2014 do 30 minut po projetí cílem  

 S 27.9.2014 do 30 minut po projetí cílem  

 ST 27.9.2014 do 30 minut po projetí cílem*  
 
8.6 VYHODNOCENÍ 

 Soutěž Datum Čas 

 všechny 27.9.2014 17:00  
  

9. OSTATNÍ PODMÍNKY 
9.1 PREZENTACE 

 Soutěž Datum Čas 

 všechny 26.9.2014 12:00 - 17:00  

    
 

9.2 TECHNICKÁ PORADA 
 Soutěž Datum Čas 

 všechny 26.9.2014 19:30  
 

9.3 NÁMITKY (Čl. 167) 
 Námitky musí být předány v písemném tvaru a podepsány osobou podávající námitku. Musí být 
předány osobně předsedovi sboru rozhodčích, předsedovi odvolací komise nebo poslány generálnímu 
sekretáři a to spolu s podpůrnými důkazy a se jmény svědků a musí být zaplacený předepsaný poplatek 
(200,- Kč) 

 
9.4 OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ 

 Vyhodnoceni budou všichni jezdci, kteří dokončí soutěž. 
 
 Hlavním sponzorem závodu je výrobce oblečení pro volný čas BUSHMAN. 
 
 Každý jezdec, který úspěšně dokončí soutěž, získává flot a tričko BUSHMAN. Vítěz kategorie Z, L,  
S  a ST* získá Cenu manželů Blížencových, robustní dřevěné křeslo pro jednu osobu. Na financování této 
ceny se podílí sponzor dostihu,  Adastra, s.r.o. Cena kondice je robustní dřevěná lavice. Na financování této 
ceny se podílí taktéž sponzor dostihu,  Adastra, s.r.o. 
 
 Minimální po čet sout ěžících v dostihu:   
Pokud se do jednotlivé soutěže přihlásí méně, než pět jezdeckých dvojic, nebude dle bodu 8.1 tohoto 
rozpisu otevřena. 
 
  



  

  
Maximální po čet sout ěžících v dostihu:  

Vzhledem ke kapacitě areálu, obslužných komunikací a bezpečnosti i komfortu účastníků pořadatel  omezuje 
maximální počet účastníků všech soutěží (včetně současně pořádaného hobby dostihu) na nejvýše 100 
jezdeckých dvojic. O přijetí přihlášky do dostihu rozhoduje pořadí došlých přihlášek. 
 
 Cena kondice  
 Cena kondice bude udělena  v soutěži S. 
  

Chování wrangler ů 
 Na trati budou kromě prostoru startu a cíle k dispozici dva pro wranglery dostupné chladící body. 
Cesta k těmto bodům je zčásti štěrková a velmi úzká, zčásti vede po úzké a nepřehledné komunikaci 
intravilánem obcí. Wrangleři se proto budou pohybovat po komunikacích stanoveným směrem tak, jako by 
tyto komunikace byly jednosměrné. Pořadatel tímto vyzývá zejména řidiče doprovodných aut k maximální 
opatrnosti a ohleduplnosti vůči ostatním řidičům, obyvatelům a návštěvníkům oblasti. 
  
 Webové stránky dostihu  
 Informace o počtu přihlášených, obsazení boxů, počtu zájemců o soutěž ST*, možnostech ubytování  
a další sdělení budou průběžně zveřejňovány na webu dostihu www.vytrvalost.eu.   
 

 *Vysv ětlivka k informaci o sout ěži ST 
 
 Pořadatel tímto rozpisem vypisuje pouze soutěže Z, L a S. Všechny údaje, označené „ * “, informují 
o parametrech soutěže ST, která není  tímto rozpisem vypsána. 
 
 Soutěž ST může být  vypsána po dohodě pořadatele a nejmén ě pěti  soutěžících, kteří se do 
soutěže přihlásí nejpozd ěji do 15. zá ří 2014, 24,00 hodin a nejpozději do 18. září 2014 24,00 hodin zaplatí 
zápisné na účet pořadatele č. 234665451 / 0300. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet, nikoli 
 odeslání z účtu přihlášeného. 
 

9.5 VETERINÁRNÍ SLUŽBA, LÉKA ŘSKÁ SLUŽBA, PODKOVÁ Ř 
 (bez akademických titul ů) 

Služba Jméno nebo název Kontakt 

Veterinární Kateřina Píhová 777 130 183 

Lékařská Ivana Blížencová 601 270 000  

Podkovářská Karel Kolafa 605 877 105  
 

9.6 ODPOVĚDNOST 
 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. 
 

9.7 ORGANIZACE ZÁVODŮ 
 Ve zvláštních případech, vyplývajících z neočekávaných nebo nepředpokládatelných  podmínek, 
si organizátor vyhrazuje právo po projednání se soutěžícími a sborem  rozhodčích měnit tento rozpis. 
Každá taková změna bude bez prodlení sdělena všem  soutěžícím a oficiálním představitelům závodů. 
 
  
SCHVÁLENÍ ROZPISU:  
 

Datum: 19.8.2014          Podpis:  

Schválil: Ing. Kristýna Miřátská, Ph.D. 

 
 

 


