
13. VELKÝ DEN KONÍ RADKOVA LHOTA 

6. ROČNÍK SVÁTKU DNE DĚTÍ + DĚTSKÁ CROSS COUNTRY 
 

ČASY JSOU ORIENTAČNÍ !!! INFORMACE KE DNI DĚTÍ BUDOU NA KONCI TĚCHTO PROPOZIC !!! 

 

2.2.1 Soutěž č.1 PŘEDVÁDĚNÍ KONÍ (neoficielní výstava koní daných plemen) 

9:00 hodin otevřené pro všechny koně  

Účastnický poplatek 100,- Kč  

Divácká anketa o nejoblíbenějšího koně předvádění – vyhlášení během dopoledního programu – cena i 

pro vylosovaného diváka vítězného koně. 

Předvádět se budou hřebci, klisny i valaši (popř. hříbata). Pokud nebude v dané kategorii v den uzávěrky 

minimálně 5 koní, budou koně této kategorie zařazení do kategorie ostatní koně a kříženci. 

 

Předvádějící uvede komisaři: 

 

Jméno koně, plemeno, matku a otce předváděného koně, rok narození, název stáje nebo jméno majitele 

a na konec jméno předvádějícího. 

Hodnotí se způsob předvedení, způsob postavení koně, způsob představení, ústroj, exteriér koně. 

 

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE: 

ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK  

ČESKÝ TEPLOKREVNÍK 

OSTATNÍ TEPLOKREVNÁ PLEMENA (SLOVENSKÝ TEPL. , ...)  

CHLADNOKREVNÁ PLEMENA  

WESTERNOVÁ PLEMENA 

PONY PLEMENA  

KŘÍŽENCI A OSTATNÍ KONĚ 

PLEMENÍCI 

 



Obsah přihlášky: 

Jméno koně, chovatele, majitele, původ (max 2 generace), barva koně, stáří, pohlaví, název stáje a jméno 

předvádějícího 

V případě nabídky koně, udejte cenu (bude uvedena i v doprovodném programu). 

Vítěz obdrží pohár a kokardu, pamětní list, druhý a třetí umístněný trofej a kokardu v jednotlivých 

kategoriích. Všichni přihlášení v termínu obdrží pamětní list. 

 

2.2.2 Soutěž č.2 Drezura (Předepsaná úloha – Z1) 

11:00 hodin CENA …  

otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce. V případě, že bude v soutěži minimálně 5 poníků a 5 velkých koní, 

bude rozdělena soutěž do dvou oddělení. 

Startovné 200,- Kč.  

Ceny dle všeobecného ustanovení. 

Dále pak všichni jezdci obdrží sladkou odměnu. 

 

2.2.3 Soutěž č.3: Jízda zručnosti  

11:00 hodin CENA … 

otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce. 

Rozhodování na čas a trestné body. Čas není limitován. 

Startovné 150,- Kč.  

Kategorii: 

a) pony s vodiči i bez vodiče s jezdci maximálně do 16-ti let ! (pokud budou přihlášeni minimálně 3 startující s 

vodičem, bude soutěž rozdělena, proto v přihlášce uvádějte prosíme startující s vodičem!!!) 

b) ostatní koně s vodiči i bez vodiče (pokud bude přihlášeno minimálně koní s vodičem, bude soutěž rozdělena.  

Dle počtu startujících obdrží jezdci poháry, ostatní medaile, všichni pamětní list. Nebudou chybět jiné odměny. 

 

2.2.4 Soutěž č.4: Křížkový parkur pro pony {a) s vodičem ; b) bez vodiče} 

12:00 hodin CENA … 

Otevřená soutěž pro pony a jezdce do 16-ti let s možností vodiče v soutěži (Kartičky pojištěnce s sebou). 

Rozhodování na čas a trestné body.  

Startovné 200,- Kč.  

Opracování koní v kolbišti. Z této soutěže jsou vyloučeni jezdci starší 17-ti let a více na pony, kteří mohou 

startovat v křížkovém parkuru velkých koní.  

Věcné ceny: Vítěz a další umístnění obdrží pohár, ostatní medaile a sladkou odměnu.   

 

2.2.5 Soutěž č.5: Křížkový parkur pro ostatní koně. 

12:45 hodin CENA … 

Otevřená soutěž pro všechny koně a pony startující s jezdci nad 17 let a více. Rozhodování na limitovaný čas 

dle výpočtu z konečné délky trati a trestné body. Opracování koní v kolbišti 

Startovné 200,- Kč.  

Ceny dle všeobecného ustanovení. 

Při více jak 20 startujících koní pony bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna: 

1800,- Kč (500 – 400 – 350 - 300 - 250)  

 

V rámci odpolední přestávky proběhne 6. ročník Dětské cross country. 
Kategorie: děti do 6-ti let (v letošním roce) - délka cca 200m 

děti do 10-ti let (v letošním roce) - délka cca 400m 

děti starší 11-ti let (v letošním roce) - délka cca 600m 

 

Dále proběhne slosování divácké soutěže 

„o nejsympatičtějšího koně neoficielní výstavy koní.“ 

Majitel koně a vylosovaný divák obdrží zvláštní ceny před diváky. Pokud to bude možné, rádi bychom 

majitele koně požádali o jeho předvedení. Děkujeme. 



2.2.6 Soutěž č.6: Steeplechase  

14:00 hodin CENA  

otevřená pro všechny koně a jezdce, kteří startují samostatně.  

Rozhodování na čas, popřípadě trestné sekundy. Kurz bude na našich stránkách a fcb. 

Startovné 250,- Kč . 

Ceny dle všeobecného ustanovení. 

Při více jak 20 startujících koní bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna: 

2500,- Kč (750 – 600 – 500 - 400 - 250) 

2.2.7 Soutěž č.7: Dvoufázové skákání pro pony (1. fáze 60cm / 2.fáze 70cm)  

14:45 hodin CENA  

Otevřené pro všechny pony a jezdce do 16-ti let jezdce.  

Rozhodování na trestné body a celkový čas. Čistá 1. fáze, kůň pokračuje automaticky do 2. fáze. 

Startovné 250,- Kč . 

Ceny dle všeobecného ustanovení. 

Při více jak 20 startujících koní bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna: 

2100,- Kč (650 –500 – 400 - 300 - 250) 

2.2.8 Soutěž č.8: Dvoufázové skákání (1. fáze 80cm / 2.fáze 90cm)  

15:30 hodin CENA  

Otevřené pro všechny koně a jezdce a pony s jezdci nad 17 let.  

Rozhodování na trestné body a celkový čas. Čistá 1. fáze, kůň pokračuje do 2. fáze. 

Startovné 250,- Kč . 

Ceny dle všeobecného ustanovení. 

Při více jak 20 startujících koní bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna: 

2100,- Kč (650 –500 – 400 - 300 - 250) 

2.2.9 Soutěž č.9: Radkolhotská mini cross country  

16:15 hodin CENA  

otevřená pro všechny koně a jezdce, jezdci startují samostatně.  

Rozhodování na trestné sekundy a čas. Kurz bude na našich stránkách a fcb. 

Startovné 250,- Kč . 

Ceny dle všeobecného ustanovení. 

Při více jak 20 startujících koní bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna: 

2100,- Kč (650 –500 – 400 - 300 - 250) 

2.2.10 Soutěž č.10: Dvoufázové skákání (1. fáze 100cm / 2.fáze 1100cm)  

17:00 hodin CENA  

Otevřené pro všechny koně a jezdce.  

Rozhodování na trestné body a celkový čas. Čistá 1. fáze, kůň pokračuje do 2. fáze. 

Startovné 250,- Kč . 

Ceny dle všeobecného ustanovení. 

Při více jak 20 startujících koní bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna: 

2100,- Kč (650 –500 – 400 - 300 - 250) 

 

2.2.11 Soutěž č.11: Velká variabilní cross country  

17:45 hodin CENA  

otevřená pro všechny koně a jezdce, jezdci startují samostatně.  

Rozhodování na trestné a zvýhodněné sekundy a čas. Kurz bude na našich stránkách a fcb. 

U některých překážek, které umožňují volbu lehčí a těžší překážky bude možno se rozhodnout pro lehčí, nebo 

těžší variantu s tím, že těžší bude zvýhodněna odečtem sekund naměřeného času. Výsledný čas rozhodne o 

vítězi, proto nemusí vyhrát ten nejrychlejší, ale i ten, který překoná nejtěžší skoky. ((jde ve své podstatě o 

spojení střední (80cm pevná část) a velké (90 cm pevná část) cross country)). 

Startovné 250,- Kč  

Ceny dle všeobecného ustanovení. 



Při více jak 20 startujících koní bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna: 

2500,- Kč (750 – 600 – 500 - 400 - 250) 

2.2.12 Soutěž č.12: Westernová disciplína tyče  

18:15 hodin CENA MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA 

Uvádějte typ koně a stáří jezdců !!! Děkujeme – k sestavování startovní listiny. 

Doukolová soutěž v disciplíně tyče.  

Hodnocené kategorie: v případě počtu 7 koní v daných kategoriích budou kategorie hodnoceny samostatně!!! 

Jinak bude soutěž sloučena. 

a) Pony nebo děti, do 16-ti let  

b) ostatní plemena a nebo jezdci 18 let a starší 

Ceny dle všeobecného ustanovení. 

Startovné 150,- Kč  

 

2.2.13 Soutěž č.13: Westernová disciplína barely 

18:45 hodin CENA DRAESY  

Uvádějte typ koně a stáří jezdců !!! Děkujeme – k sestavování startovní listiny. 

Doukolová soutěž v disciplíně barely.  

Hodnocené kategorie: v případě počtu 7 koní v daných kategoriích budou kategorie hodnoceny samostatně!!! 

Jinak bude soutěž sloučena. 

a) Pony nebo děti, do 16-ti let  

b) ostatní plemena a nebo jezdci 18 let a starší 

Ceny dle všeobecného ustanovení. 

Startovné 150,- Kč  

 

2.2.14 Soutěž č.14: Westernová disciplína klíčová dírka 

19:15 hodin CENA NASHLEDANOU  

Uvádějte typ koně a stáří jezdců !!! Děkujeme – k sestavování startovní listiny. 

Doukolová soutěž v disciplíně barely.  

Hodnocené kategorie: v případě počtu 7 koní v daných kategoriích budou kategorie hodnoceny samostatně!!! 

Jinak bude soutěž sloučena. 

a) Pony nebo děti, do 16-ti let  

b) ostatní plemena a nebo jezdci 18 let a starší 

Ceny dle všeobecného ustanovení. 

Startovné 150,- Kč  

Během westernových disciplín zapálíme táborák. 

 

INFORMACE KE DNI DĚTÍ  

DĚTI, KTEŘÍ ZAPLATÍ VSTUPNÉ NA DĚTSKÝ DEN V RÁMCI DNE KONÍ, A BUDE SE CHTÍT ÚČASTNIT 

SOUTĚŽÍ OBDRŽÍ SOUTĚŽNÍ KARTIČKU. POKUD SE DNU DĚTÍ BUDOU CHTÍT ÚČASTNIT I JEZDCI NA 

ZÁVODECH, MUSÍ SI ZAPLATIT VSTUPENKU NA POKLADNĚ. 

 

Aby se dítě mohlo účastnit slosování o poukaz na letní tábor a další naše nabídky, musí mít všechny úkoly 

splněny a tudíž jednotlivá políčka označena.  

SOUTĚŽE (stanoviště): 

1) Namaluj si svého koně 

2) Skákání v pytlu 

3) Hod na cíl 

4) Jízda na koni 

5) Dětská cross country 
 



CENY: 

1. Týdenní pobyt na jezdeckém táboře (Dle dohody)  

2. Základní výcvik jízdy na koni (10 hodin) 

3. 1 hodina výuky v jízdě na koni 

4. 1 hodina jízdy na koni 

5. ½ hodina jízdy na koni 
Ceny jsou dané, nelze je výherci proplatit. Pokud si cenu výherce nevybere do konce prázdnin, cena propadá. V 

případě nenadálé události lze vybrání ceny dohodnout do konce roku 

2.3 ČASOVÝ ROZVRH  

2.3.1 Prezentace i přejímka průkazů: NEDĚLE 21. 5. 2017 v době 8:00 - 13:00 hod  

2.3.2 Předběžný časový harmonogram a organizační zpravodajství k soutěžím naleznete pravidelně 

aktualizované na http://www.jkosrl.wbs.cz/. Soutěže půjdou v daném pořadí, jak jsou číslovány. 

2.3.3 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram v závislosti na počtu přihlášek, pevné jsou jen 

začátky jednotlivých soutěžních bloků. 

2.3.4 Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic dle povětrnostních a jiných důvodů. 

2.3.5 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušení soutěže v případě menšího počtu jak pět přihlášených v dané soutěži 

v termínu uzávěrky přihlášek na danou akci. Další upřesnění v organizačním řádu pro rok 2017. 

3.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

3.1.1 PROSÍME O DŮKLADNÉ PROSTUDOVÁNÍ ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ NA NAŠICH ZÁVODECH!  

Věříme, že pochopíte opatření a budete své jezdecké dvojice nahlašovat včas. Děkujeme. Ušetříte nám tak 

spoustu práce jak v přípravě, tak v samém dni konání akce. 

a) Pro koně startující v disciplíně č:1. - 3. a 12. – 14., neplatí omezení startů pro další disciplíny! 

b) Koně startující v disciplínách č. 4 - 11. mohou startovat 3x v těchto soutěžích! 

Přihlášky zasílejte na adresu :  

Jezdecký klub z.s.  

Radkova Lhota 3 

751 14 DŘEVOHOSTICE 

Nebo telefonicky či SMS: 605 919 471; 606 572 126 

Nebo na e-mail: jkosrl@seznam.cz  

Nebo na facebook: milanfoukal 

3.1.2 Uzávěrka přihlášek do ÚTERÝ, 16. 5. 2017 do 22:00 hodin.  
3.1.3 Na přihlášce uvádějte: Číslo soutěže, jméno koně, jméno jezdce, stáj za kterou kůň startuje. Dále 

kontaktní telefon, popřípadě i e-mail. U daných soutěží i to, co je potřeba. 

3.1.4.Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců a koní či škody vzniklé účastníkem či koněm v 

průběhu akce. Jezdci do soutěží poníků musí mít povolení od rodičů k účasti v soutěžích. 

3.1.5 Všichni jezdci startují v předepsané jezdecké ústroji, včetně ochranných přileb popřípadě doporučeno s 

vestami, které jsou do cross country povinné!!!. 

3.1.6 Prezentace na věži rozhodčích.  

3.1.7 Technická porada se nekoná. 

3.1.8 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 

3.1.9 Pořadatel nezajišťuje krmivo ani stelivo 

3.1.10 Ceny do soutěží: 

V případě 3 – 6 startujících     obdrží: vítěz. Pohár  /  2.- 3. Medaile  

V případě 7 – 10 startujících obdrží: vítěz  a umístnění 1. – 3. Pohár   / 4.- 5. Medaile 

V případě 11 – 19 startujících  obdrží: vítěz a umístnění 1. – 5. Pohár  

V případě více jak 20. – 30 startujících v soutěži, kde je startovné ve výši 250,- Kč bude rozdělen finanční 

příspěvek na dopravu. Pokud by se stalo, že by se do soutěže nahlásilo více jak 30 koní, bude finanční 

příspěvek navýšen (zaokrouhleně) o 75%. 

Příklad: 

21. – 30. startujících = 2500,- Kč (750 – 600 – 500 - 400 - 250) 

31. – více startujících = 4400,- Kč (1300 – 1000 – 800 - 700 - 600) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jkosrl.wbs.cz%2F&h=ATOAmgxb-2KO8_H1gLLq1zqbvm0OzqrazMdTAlNDboCBbDcKrz_HqSXjDnaTPv5sVAKU93r_RT2iqkpOeK9IctIb3-w-zNvmk_hQk6TEA7S_m62-x2DTI_dGI90QccogfIoEdeQ7QOu6frbOCuY&enc=AZMhXHnc-t8yxA_w5dIcUzSaL1bJrdsZZ63P6diHOgRQodNhwcxeJBHq3Ja54sH8UpK4nCkv7hJhkERi8aRlMiUCDA7MeDyJMqNP0Velvo273rJ3b0Gd6Lw0QIbx0547f0wiA0fa3sL_PaAOnQppsLkMuqFwd9uff3PqC24N-ClYhQ&s=1


 

Každý účastník závodů, obdrží na svačinu  špekáček k opečení na táboráku. 
 

4.1. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 

4.1.1 Vedoucí transportu předloží před vyložením veterinární potvrzení pro přesun, opatřené všemi 

předepsanými náležitostmi. 

4.1.2 Veterinární přejímka se nekoná. 

5.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

5.1.1 Lékařskou službu zajišťuje : MEDICAL SERVICE – J. Pospíšil 

5.1.2 Veterinární službu zajišťuje: MVDr. Josef Večeřa (proti úhradě) 


