
 

6. ročník terénního závodu určeného 

pro minikoně s vodičem 
a v dalších kategoriích pro psy s psovody a závodníky s plyšákem  

 

„Velká cena PRZECHWOZD 2020“ 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

Název závodu: Velká cena PRZECHWOZD 2020  
 
Pořadatel: PRZECHWOZD jezdecká stáj - skokové centrum minikoní  
 
Datum konání: 27.6.2020  
 
Místo konání: Přehvozdí, v rámci dvoudenních závodů  
 
Kolbiště: prostory pořadatele a terén v místním lese  
 
 
Velká cena PRZECHWOZD je závod určený především dvojicím vodič s minikoněm a to v rámci 
rozvoje sportovního, ale též rekreačního využití koní malých a mini plemen.  
 
Jedná se o terénní běh nebo jen chůzi se zdoláváním přírodních či přírodně umělých překážek 
a to na ruce s koněm, jehož KVH je max. 99 cm.  
 
V samostatné kategorii se závodu mohou zúčastnit i dvojice pes s psovodem a závodníci 
s plyšákem Lumpinem.  
 
Cílem závodu není porazit soupeře a doběhnout do cíle jako první, ale překonat sami sebe, 
vyrazit se svými čtyřnohými nebo dvounohými přáteli a strávit den v krásné přírodě 
Pošembeří.  
 
Pro všechny závodníky jsou v cíli připraveny ceny a medaile. Zda bude medaile zlatá, stříbrná, 
bronzová či bramborová závisí pouze na tom, v jakém časovém rozmezí, se podaří trať zdolat. 
Na získání bronzové medaile postačí překonat trasu závodu v kroku bez zbytečného 
zastavování.  
 
Závodníci jsou na trať posíláni v časových odstupech, START NENÍ HROMADNÝ!  
 
 
 



Do závodu je možné se přihlásit v těchto, samostatně vyhlašovaných kategoriích:  
 
A - Dvojice minikůň do KVH 99 cm s vodičem  

 
Dvojici tvoří pouze minikůň a vodič. Mají jedno startovní číslo, hradí jednu výši 
startovného, při vyhlášení obdrží ceny určené pro jednu dvojici a v případě doběhu v 
časovém limitu medaili s umístěním, případně bramboru.  

 
B - Dvojice pes s psovodem  
 

Dvojici tvoří pouze jeden pes a psovod. Mají jedno startovní číslo, hradí jednu výši 
startovného, při vyhlášení obdrží ceny určené pro jednu dvojici a v případě doběhu v 
časovém limitu medaili s umístěním, případně bramboru.  

 
C - Běžíme s plyšákem Lumpinem 
 

Tým tvoří závodník a nový kamarád, plyšák Lumpin, kterého závodník obdrží při 
registraci v den závodu. Do týmu se může zaregistrovat i další člen. Všichni mají 
společně jedno startovní číslo a jednoho plyšáka Lumpina. Hradí jedno startovné + 
startovné za každého člena týmu. Při vyhlášení obdrží ceny určené pro jednu dvojici, a 
každý závodník i zaregistrovaný doprovod pak v případě doběhu v časovém limitu 
medaili s umístěním, případně bramboru.  

 

2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
 

Ředitel závodu: Ing. Jaroslav Hejhal  
Rozhodcování: Hedvika Hejhalová 
Návrh trasy a překážek: Barbora Hejhalová  
Zdravotní služba zajištěna individuálně  
Veterinární služba zajištěna individuálně  
Kontakt: hejhalova@przechwozd.cz, tel: 603 450 127  
 

3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:  
 
Předběžný časový harmonogram závodů bude zveřejněn den před konáním závodů.  
 
Jmenovité přihlášky zasílejte na e-mail adresu : hejhalova@przechwozd.cz  
Pro každou startující dvojici či tým musí být vyplněna samostatná přihláška.  
 
Uzávěrka přihlášek bude ukončena po naplnění kapacity závodu, nejpozději však 31. 5. 2020  
 
Bez úhrady zálohy na startovné nebude přihláška přijata!!!  
Zálohu ve výši minimálně 50 % startovného zasílejte na účet PRZECHWOZD jezdecká stáj,  

 
 

č.ú 104-4184390207/0100 variabilní symbol 202000 

 



4. TERÉNNÍ SOUTĚŽ :  
 

Závod je v jednotlivých kategorií přístupný dvojicím, které splňují následující podmínky:  
 

Kategorie A - Dvojice minikůň do KVH 99 cm s vodičem  
 

Pro koně:  
- Stáří minimálně 3 roky (v den závodu)  

- KVH do 99 cm  

- Splňuje veterinární předpisy určené pro veřejné akce  

- Je ovladatelný, zdravotně způsobilý  
 

Pro vodiče:  
- Pro samostatný závod je minimální věk účastníka 12 let (v den závodu)  
- Pro závod s doprovodem je minimální věk závodníka 8 let, doprovodné osoby 15 let (v 

den závodu). Doprovod není startující a nemá proto nárok na ceny. Jeho úkolem je 
pouze jistit, aby kůň nezranil závodníka nebo neutekl.  

- Dobrá zdravotní kondice  

- Chuť užít si zábavu se svým koněm a to ve společnosti „stejných bláznů “  
 

Kategorie B - Dvojice pes s psovodem  
 

Pro psa:  
- Stáří minimálně 6 měsíců (v den závodu)  

- Splňuje veterinární předpisy určené pro veřejné akce  

- Je ovladatelný, zdravotně způsobilý  
 

Pro psovoda:  
- Pro samostatný závod je minimální věk účastníka 12 let (v den závodu)  

- Pro závod s doprovodem je minimální věk závodníka 8 let, doprovodné osoby 15 let (v 
den závodu). Doprovod není startující a nemá proto nárok na ceny. Jeho úkolem je 
pouze jistit, aby pes nezranil závodníka nebo neutekl.  

- Dobrá zdravotní kondice  

- Chuť užít si zábavu se svým psem a to ve společnosti „stejných bláznů “  
 

Kategorie C – Běžíme s plyšákem Lumpinem 
 

Pro plyšáka Lumpin:  
- Stáří minimálně 1 den (v den závodu)  

- Splňuje veterinární předpisy určené pro veřejné akce plyšáků  

- Je ovladatelný, zdravotně způsobilý  
 

Plyšáka Lumpin, který splňuje podmínky účasti, obdrží závodník při registraci v den závodu . 
S každým startovním číslem běží 1 plyšák.  
 

Pro závodníka:  
- Pro samostatný závod je minimální věk účastníka 12 let (v den závodu)  

- Pro závod s doprovodem není minimální věk omezen a může být nesen, maximální věk 
99 let (v den závodu).  

- Dobrá zdravotní kondice  

- Chuť užít si společnou zábavu a poznat nového kamaráda plyšáka . 



Závodníci budou překonávat trať a to na čas. Všichni závodníci, kteří trať zdolají, budou 
oceněni dle následující tabulky:  
 
1. místo zlatá medaile           čas       do ……               Do tohoto času se vejdou všichni,  
                                                                                              kteří alespoň ½ tratě poběží  
 2. místo stříbrná medaile      čas od ……… do ……    Do tohoto času se vejdou všichni,  
                                                                                              kteří alespoň 1/3 tratě poběží  
3. místo bronzová medaile    čas od ……… do ……    Do tohoto času se vejdou všichni,  
                                                                                              kteří trať bez zbytečného zdržování  
                                                                                              projdou krokem  
4. místo bez nároku na medaile čas od …………         Odměnou je brambora   
 
Startovné a ceny:  
 

A - Dvojice minikůň do KVH 99 cm s vodičem  
 

- pro závodníky nebo koně přihlášené i na parkurové závody minikoní konané 26.6.2020 
(vodič může startovat s jiným koněm, kůň může startovat s jiným vodičem, nebo vodič 
startuje pouze v terénním závodě, ale kůň startoval na parkurovém závodě): 500,- Kč,  
 

- pro závodníky přihlášené pouze na terénní závod 750,- Kč.  
 

V soutěži může startovat každý vodič i kůň pouze jednou.  
 

Ceny: všichni závodníci, kteří doběhnou v časovém limitu, obdrží medaile s umístěním, 
první 3 nejrychlejší pohárky. Pro všechny závodníky jsou připraveny hodnotné ceny.  

 
B - Dvojice pes s psovodem  

 

- pro závodníky, kteří startovali v roce 2019 nebo 2018 startovné 350,- Kč 
- pro ostatní závodníky – omezený počet – startovné 550,- Kč  

 

V soutěži může startovat každý psovod i pes pouze jednou. Pes již nesmí být přihlášen 
do jiné kategorie.  

 

Ceny: všichni závodníci, kteří doběhnou v časovém limitu, obdrží medaile s umístěním. 
Pro všechny závodníky jsou připraveny ceny.  

 
C – Běžíme s plyšákem Lumpin 

 

- dvojice plyšák Lumpin se svým závodníkem startovné 750,- Kč  
každý další zaregistrovaný doprovod + 150,- Kč  

 
V soutěži může startovat každý závodník se svým novým plyšákem pouze jednou.  
 
Ceny: každý závodník se samostatným číslem obdrží při registraci nového kamaráda 
plyšáka Lumpina (v hodnotě 250,-Kč), dále každý závodník i zaregistrovaný doprovod, 
kteří doběhnou v časovém limitu, obdrží medaile s umístěním. Pro všechny závodníky 
jsou připraveny drobné ceny.  

 

 
 



5. VÝSTROJ :  
 

Výstroj koní: dle Skokových pravidel PRZECHWOZD, doporučujeme pro koně chrániče nebo 
bandáže!  
 
Výstroj vodičů: libovolná sportovní, bez reklam. Pořadatel si vyhrazuje právo povolit výstroj s 
logem partnera závodu a to pouze v případě předchozí dohody pořadatele s partnerem 
závodu. Povinná je pouze sportovní obuv! Pomůcky: vodítko maximální délky 200 cm, tušírka 
maximální délky 130 cm. Povoleny jsou na odpovědnost vodiče odměny.  
 
Výstroj psovodů: libovolná sportovní, bez reklam. Pořadatel si vyhrazuje právo povolit výstroj 
s logem partnera závodu a to pouze v případě předchozí dohody pořadatele s partnerem 
závodu.  
Povinná je pouze sportovní obuv! Pomůcky: vodítko maximální délky 300 cm.  
 
Výstroj psů: hladký kožený nebo řetízkový obojek, případně kšíry (postroj). Zakázány jsou 
stahovací, ostnaté, elektrické či jiné druhy obojků ovlivňující psa.  
 
Výstroj ostatních běžců: libovolná sportovní, bez reklam. Pořadatel si vyhrazuje právo povolit 
výstroj s logem partnera závodu a to pouze v případě předchozí dohody pořadatele s 
partnerem závodu.  
Povinná je pouze sportovní obuv!  
 

Výstroj plyšáků Lumpin: povolen je batůžek nebo jiná pomůcka sloužící k uvelebení plyšáka. 
V rámci zachování pohody plyšáků je zakázáno tahat je za uši či jinak nevhodně ovlivňovat.  
 

 

6. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY  
 

Koně:  
 

Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením 
koní je nutno odevzdat v kanceláři závodů příslušné veterinární doklady v souladu s těmito 
pokyny. Zahraniční účastníci musí předložit oficiální pas nebo národní pas. Kontrolu provede 
pořadatel závodů.  
 

Psi:  
 

Každý pes musí být vybaven pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem, musí mít 
platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s veterinárním zákonem. Zahraniční účastníci musí 
splňovat nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 576/2013. Kontrolu provede pořadatel 
závodů.  
 

Plyšáci:  
 

Každý plyšák Lumpin musí být zbaven přebytečných obalů, které by mu mohly bránit ve 
volném pohybu.  
 
 



7. OSTATNÍ USTANOVENÍ  
 

Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky 
závodů, jejich koně nebo psy při konání akce. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.  
 

Každý účastník závodů odpovídá za škody způsobené jím, jeho koněm, psem nebo členem jeho 
týmu a zavazuje se tyto případné škody neprodleně uhradit.  
 

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí účastníci závodu.  
 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že z důvodu bezpečnosti je po celou dobu 
pořádání akce zakázáno volné pobíhání koní, psů i plyšáků.  
 

Ochrana osobních údajů 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů 

v platném formátu a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů. 

 

Fotografování 

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti 

o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., 

Občanského zákoníku. 

Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 

závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V 

případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi 

 
 
 
 
 
Za pořadatele: Ing. Jaroslav Hejhal – ředitel závodu  
Kontakt: info@przechwozd.cz tel. 603 450 126 


