
Tělovýchovná  jednota  Equus  Kinsky 

Hradištko 126,  Sadská  289  12 

FINÁLE  ČESKÉHO  DREZURNÍHO  POHÁRU  2012  

a  další  otevřené  soutěže  nejen pro finalisty  ČDP  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozpis   závodů  :  č.  928 F1 

28. 9.  –  30. 9. 2012 

1/         Základní údaje 

1.1.           pořadatel                   TJ  Equus  Kinsky  (MF0037) 

                                                       Hradištko 126, Sadská 289 12 

 1.2.          datum konání            28. 9. -  30. 9.  2012 

1.3.          místo konání              Jezdecká  škola   Equus  Kinsky   Hradištko u Sadské 

1.4.1.       kolbiště                       otevřené, písčité – 20/60 m                                

1.4.2.       opracoviště                otevřené, písčité – 35/70 m, otevřené písčité se cvičným obdélníkem 

                                                      krytá hala – 26,5/60 m, druhá krytá hala – 22/50 m  

1.5.          funkcionáři                 čestný ředitel    -  Hana Hughes 

           výkonný ředitel     -  Libuše Půlpánová str. 

              sekretář   -  Petr Půlpán str. 

                                                      hlavní rozhodčí     -  Angela Henriksen(DEN) 

                                                      členové sboru      -  Kay Knoll (GER), Josef Kreil (GEN), ing.Jan Schutz 

    ing.Vladimír Šretr,  

           komisař na pracovišti - ing.Iva Schutzová 

                                                      hlasatel    -   Jindra Baudisová 

                                                      výpočetní středisko -  Petr Půlpán  ml. 

              ostraha u stájí      -  Jiří  Adam 
 

2/              Technické údaje 

2.1.            Předpisy                Platná pravidla jezdeckého sportu. Zásady pro soutěže ČDP pro rok 2012 a tento  

          rozpis. 

2.2.            SOUTĚŽE 

PÁTEK  28.9.      soutěž č. 1            Drezurní soutěž st. „Z“ – úloha DU/2009 - otevřená 

                             soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení 

soutěž č. 2            Drezurní soutěž st. „L“ -  úloha DD/2009 - otevřená 

soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení 

                             soutěž č. 3             Drezurní soutěž st. „L“ - úloha DD/2009 – pouze finalisti ČDP 

soutěž pro finalisty Wintermühle Trophy Pony – I. kolo 

soutěž č. 4             Drezurní soutěž st. „S“ - úloha JU/2009 - otevřená 

soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení 

soutěž č. 5             Drezurní soutěž st. „S“ - úloha JU/2009 – pouze finalisti ČDP 

soutěž pro finalisty SAAB CUP  +  Wintermühle Trophy Junior – I. kolo 



soutěž č. 6            Drezurní soutěž st. „ST“ -  úloha SG/2009- otevřená 

 soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení 

 

soutěž č. 7            Drezurní soutěž st. „ST“ - úloha SG/2009 – pouze finalisti ČDP 

soutěž  pro finalisty BELZET CUP  -  I. kolo  

SOBOTA 29.9.   soutěž č. 8           Drezurní soutěž st. „Z“ - úloha  Z3/2009 - otevřená 

soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení 

soutěž č. 9           Drezurní soutěž st. „L“ - úloha DJ/2009 - otevřená 

soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení 

soutěž č. 10         Drezurní soutěž st. „L“ - úloha DJ/2009 – pouze finalisti ČDP  

soutěž pro finalisty Wintermühle Trophy Pony – II. Kolo 

soutěž č. 11         Drezurní soutěž st. „S“ – úloha JD/20009 - otevřená 

soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení 

soutěž č. 12          Drezurní soutěž st. „S“ -  úloha JD/2009 – pouze finalisti ČDP 

soutěž pro finalisty SAAB CUP  +  Wintermühle Trophy Junior – II. kolo 

soutěž č. 13          Drezurní soutěž st. "T" - úloha IM1/2009 - otevřená 

                             soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení 

                            soutěž č. 14           Drezurní soutěž st. "T" - úloha IM1/2009 – pouze finalisti ČDP 

              soutěž  pro finalisty BELZET CUP  -  II. kolo  

NEDĚLE 30.9.     soutěž č. 15          Drezurní soutěž FEI Free Style Pony (kür) – pouze finalisti ČDP  

soutěž pro finalisty Wintermühle Trophy Pony – III. Kolo 

soutěž č. 16          Drezurní soutěž st. „L“ - úloha L5/2009 - otevřená 

soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení 

soutěž č. 17           Drezurní soutěž st. „S“ -  úloha vJ/2009 – pouze finalisti ČDP 

soutěž pro finalisty SAAB CUP  +  Wintermühle Trophy Junior – III. kolo 

soutěž č. 18            Drezurní soutěž st. „S“ – úloha JJ/20009 - otevřená 

soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení 

soutěž č. 19            Drezurní soutěž st. "T" - úloha vI1/2009 – pouze finalisti ČDP 

              soutěž  pro finalisty BELZET CUP  -  III. kolo  
 

2.3.          předběžný časový program závodů 

 

pátek  – 28. 9. 2012 -          07,30 hod – ukončení prezentace pro páteční soutěže 

                                                              08,00 hod – sout.č. 1      

                                                              následně soutěž č. 2,3,4,5,6,7     

sobota – 29. 9. 2012 -          07,30 hod – ukončení prezentace pro sobotní soutěže 

                                                              08,00 hod – sout.č. 8   

                                                              následně soutěž č. 9,10,11,12,13,14     

neděle – 30. 9. 2012 -           08,30 hod – ukončení prezentace pro nedělní soutěže 

                                                               09,00 hod – sout.č.  15  

                                                              následně soutěž č. 16,17,18,19 

 

 3/         Ceny a peněžitá plnění 

3.1.1.         v otevřených soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS (čl.127.3) 

3.1.2.         soutěže č. 1,2,4,6,8,9,11,13,16,18   věcné ceny v celkové hodnotě 1.500,- až  3.000,- Kč 

     soutěže finále budou dekorovány dle pravidel ČDP 2012 

1) SAAB CUP    : částka 60.000,- Kč bude rozdělena mezi 5 jezdců a to takto : 

22.000,-/16.000,-/11.000,-/6.000,-/5.000,-/ 

    2)   BELZET CUP : částka 120.000,- Kč bude rozdělena mezi 5 jezdců a to takto : 

           43.000,-/32.000,-/22.000,-/13.000,-/10.000,-/ 



    3)   Wintermühle Trophy Junior : částka  500,- EUR bude rozdělena mezi 3 jezdce takto : 

           220,- / 170,- / 110,- /  

           vítěz získá týdenní tréninkový pobyt v Německu pod vedením GP trenéra 

 4)    Wintermühle Trophy Pony  : částka  500,- EUR bude rozdělena mezi 3 jezdce takto : 

          220,- / 170,- / 110,- /   

           vítěz získá týdenní tréninkový pobyt v Německu pod vedením GP trenéra 

 

3.2.          zápisné bude vybíráno podle jmenovitých přihlášek při prezentaci a je stanoveno ve výši                                

                 400,- ve všech soutěžích 

4/         Všeobecné údaje 

4.1.           jmenovité přihlášky do 22. 9. 2012 na adresu :  Hradištko 126, Sadská  289 12   nebo:  js@equus-kinsky.cz 

Telefonické p řihlášky nebudou akceptovány!!! ,  na p řihlášku uvád ějte telefon a mail.  

Prezentaci možno provést po telefonu  776 057 706   nebo mailem  js@equus-kinsky.cz ( v nouzi  724 026 464 ).  

Ve čtvrtek  do 20,00 hod., v pátek  od  6,30 do 7,30 hod., v sobotu  od  6,30 do 7,30 hod. a v neděli od 7,30 do 8,30. 

Každý jezdec může v každé soutěži startovat max. se dvěma koňmi. V případě, že pořadatel obdrží příliš mnoho 

přihlášek, omezí v duchu ustanovení čl.422(13) počet koní pro jednoho jezdce v každé soutěži pouze na jednoho.  

Starty jezdců a koní  v soutěžích finále ČDP jsou stanoveny pravidly ČDP  2012.  

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících i výběrem z přihlášených. Převzetí přihlášky potvrdí 

pořadatel mailem na příchozí adresu. Předběžné startovní listiny budou na adrese  www.equus-kinsky.cz  a  

www.jezdci.cz.  cca  27. 9. 2012 

4.2.           změny ve startovních listinách po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek  100,- Kč 

4.3.           námitky a stížnosti v souladu s PJS 

4.4.           ubytování  –  Penzion Caesar přímo v areálu Equus Kinsky  – pokoj bez koupelny 250,-  Kč  lůžko/noc 
           OMEZENÁ   KAPACITA  – pokoj s koupelnou 350,- Kč lůžko /noc    

 v případě ubytování na 1 noc, cena navýšena o 100,- Kč, ceny jsou uvedeny bez  14% DPH   
                                                              Objednat na: js@equus-kinsky.cz nebo 776 057 706                                                                                                                       
                                       Hotel Modrá Hvězda, Lázeňská 477, 289 12 Sadská , 5 km od areálu , telefon  
                                                                                pro rezervaci  325 594 232, 607 761 610 
            Penzion  ALFA  , Masarykova 630 , 289 22 Lysá n. Labem – 11 km od areálu, tel.  325 551 567 
     V případě  připojení kamionu nebo karavanu na elektriku je poplatek 300,- Kč na den nebo   900,- Kč po    
celou dobu možného příjezdu na závody ( 27. – 30.9. 2012 ) 
4.5.           ustájení – zajišťuje pořadatel přímo v areálu na základě došlé přihlášky v pevných turnajových boxech.                                                                                
Cena ustájení za každý započatý den je  400,-Kč (včetně slámy).Seno  je možno zakoupit ( 50,- Kč na den ), jádro 
rovněž – oves a ječmen mačkaný 5,-Kč /kg , granule Energys různé druhy   8 – 12,-Kč / kg. 

     objednat  možno  na:   js@equus-kinsky.cz  nebo   776057706  

4.6.           přepravníky koní a ostatní vozidla budou parkovat v areálu na určených parkovištích 

4.7.           veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka 

  5/         Veterinární předpisy 

5.1.           vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením průkazy koní, které musí obsahovat záznamy  o      

vakcinaci proti influenze a o sérologickém vyšetření na infekční anemii  

5.2.         účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele, a to včetně zákazu  vyložení 

koní do příchodu veterinárního lékaře 

5.3.          kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu 

5.4.    veterinární přejímka koní se nekoná 

6/         Poskytované služby 

6.1.           lékařskou službu zabezpečuje MUDr. Helena Dvořáková, Dominika Kelerová, Libuše Půlpánová ml. 

6.2.           podkovářská a veterinární služba za úhradu vykonaných úkonů  

6.3.           stravování po celé dny zajištěno na místě proti úhradě 

7/         Ostatní ustanovení 

7.1.           ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána vždy čtvrtina startujících – nejméně však pět  dvojic 

7.2.           technická porada se nekoná – veškeré informace při prezentaci 



7.3.           pořadatel neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví účastníků závodů 

7.4.    každý jezdec si zajistí svého čtenáře v úlohách, které se nejezdí z paměti 

7.5.    dekorování otevřených soutěží bude vždy po skončení soutěže, soutěže ČDP v neděli po III. kole 

7.6.       ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU PS Ů BEZ VODÍTEK POD POKUTOU 400,- K č      

 

Schváleno:    Rozpis schválen    dne  23.7. 2012    Michael  Moudrý 


