
ROZPIS  JEZDECKÝCH  ZÁVODŮ 
MK003 - Tělovýchovná jednota Agro Cheb - Nebanice, jezdecký oddíl 

Nebanice 10,  351 12 Nebanice    

tel:  359 604 512,  fax: 354 597 184,  731 472 316 

http:www.nebanice.com 
nebanice@wia.cz 

Velikonoční drezurní závody, CDN 
420K1 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
1) Základní údaje 
 1.1. Pořadatel   - JO TJ Agro Cheb - Nebanice 

 1.2. Datum konání - 20. -21.4. 2014 /neděle,pondělí/ 

 1.3. Místo konání         - Jezdecký areál Nebanice – venkovní kolbiště 

 1.4. Drezurní obdélník - písčitý 20 x 60 m 

 1.5. Opracoviště  - 20 x 60 m písčité a 250 x 100  písčito- travnatý povrch 

  

2)   Funkcionáři závodů 
    - ředitel   - ing. Miloslav Šimáček 

        - tajemník   -  Dagmar Dolejšová 

    - hlavní rozhodčí  - Vít Čmolík CZE 

        - sbor rozhodčích               - Ing.Milena Minářová, Ing. Marcel Kamínek 

                                                     Eva Šimáčková 

       -  komisař na opracovišti     - ing.Miloslav Šimáček + zajištění ze sboru rozhodčích 

        - hlasatel   -  Lucie Koudelková 

        - výpočetní středisko -  Marie Šímová  

3) Technické údaje 
 3.1. Předpisy:  Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis, platné drezurní úlohy 

 3.2. Soutěže:  

  Soutěž. č.1. Drezurní soutěž stupně „ Z „   

                                čte se úloha Z0  (2014) obdélník 20x40 m 

                                Rozhodování 2 rozhodčími  v C z  jednoho místa, čl. 432. N 34 

 

         Soutěž. č.2. Drezurní soutěž st. „ L „  

                         čte se úloha L0  (2013)    

                                Rozhodování 2 rozhodčími v C z jednoho místa, čl. 432. N 34 

 

         Soutěž č. 3.     Drezurní soutěž st. „S“ 

                                čte se úloha JÚ (2009) 

                                Rozhodování 3 rozhodčí odděleně, čl. 437. N 39 

 

  Soutěž č. 4.     Drezurní soutěž st."ST"  

                                 Drezurní úloha SG  ( 2009) 

                                 Rozhodování 3 rozhodčí odděleně, čl. 437. N 39 

   

           Soutěž č. 5.   Drezurní soutěž stupně T 

                         Drezurní úloha IM I  (2013) 

                                Rozhodování 3 rozhodčí odděleně, čl. 437. N 39 



  Soutěž č.6.   Drezurní soutěž stupně Z 

                      Čte se úloha DU (2009) 

                             Rozhodování 2 rozhodčími v C z jednoho místa, čl. 432. N 34 

 

         Soutěž č.7.   Drezurní soutěž stupně L  

                      Čte se úloha DD (2009) 

                             Rozhodování 3 rozhodčí odděleně, čl. 437. N 39 

 

        Soutěž č. 8.    Drezurní soutěž st. „S“ 

                              Čte se úloha JD (2009) 

                              Rozhodování 3 rozhodčí odděleně, čl. 437. N 39 

 

       Soutěž č. 9.    Drezurní soutěž st."ST"  

                             Drezurní úloha SG  ( 2009) 

                             Rozhodování 3 rozhodčí odděleně, čl. 437. N 39 

 

   Soutěž č. 10.  Drezurní soutěž stupně T 

                      Drezurní úloha IM I  (2013) 

                             Rozhodování 3 rozhodčí odděleně, čl. 437. N 39   

 

4) Ceny a peněžité plnění 
4.1. ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 127 

4.2. zápisné se nevybírá 

4.3  startovné – v soutěžích       č. 1, 6     200,. Kč 

                     č. 2,3,7,8   300,-Kč 

                     č. 4,5,9,10   400,- Kč       

4.4.      Ceny:  

         V s.č. 1.6 obdrží vítěz a umístění do 3. místa věcné ceny v celkové hodnotě  1000,- Kč   

         V s.č. 2,3,7,8 obdrží vítěz a umístění do 3. místa věcné ceny v celkové hodnotě 3000,- Kč 

     V s.č.  4,10  bude rozděleno  5.000,- Kč (1600,-1100,-800,-600,-500,-400,-Kč) 

         V s.č. 5,9 obdrží vítěz a umístění do 3. místa věcné ceny v celkové hodnotě 5000,- Kč 

 

5) Předběžný časový program: 

5.1.  Prezentace v  sobotu 19.4.  do 19.00 hod v kanceláři závodů nebo  na tel. 731 472 316 

nebo na nebanice@wia.cz. Po ukončení prezentace, budou startovní listiny na 

www.nebanice.com.  Dvojice, které se budou prezentovat později, maximálně však 2 hodiny 

před startem, budou vždy zařazeny na začátek startovní listiny. 

5.2. Technická porada se nekoná 

5.3. Sekretariát závodů  na kolbišti na věži rozhodčích sobota a neděle od 7.30 hod 

     Neděle  20.4.2014   9.00      soutěž č. 1  a následně č. 2,3,4,5 

            Pondělí  21.4.2014   9.00      soutěž č. 6  a následně  č. 7,8,9,10, 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek. 

Startovní listiny budou vždy den předem večer na www.nebanice.com 

 

6) Všeobecné údaje 
 6.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: Eva Šimáčková, 351 12 Nebanice 10 

     do 10.4.2014  nebanice@wia.cz 

             Přihlášky pouze písemně, včetně čísel licencí a všech náležitostí. 

http://www.nebanice.com/
http://www.nebanice.com/
mailto:nebanice@wia.cz


 6.2. Uzávěrka konečných přihlášek: při prezentaci 

 6.3. Ubytování: penzion přímo ve dvoře u stájí. Objednávku uvézt – závazně . v přihlášce. 

Dvoulůžkový pokoj  800,- Kč / noc , čtyřlůžkový pokoj  1600,-Kč/ noc, třílůžkový pokoj 1200,- 

Kč/noc,snídaně dle jídelního lístku v restauraci. 

 Penzion Hájský mlýn – 600,- noc,snídaně, Motorest Odrava  600,- Kč noc,snídaně 

Objednané a neodhlášené ubytování do 3 dnů před závody bude fakturováno. 

6.4.Ustájení: pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky od 19.4. do 21.4.2014 

           300 Kč/den             

 6.5. Stelivo a krmivo: boxy budou nastlány, seno za úhradu 50 Kč den 

     6.6. Parkování vozidel na dvoře u stájí. 

     6.7. Připojení na el. proud – 100 Kč /den 

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

 

7) Veterinární předpisy  

7.1. před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné vet. doklady / průkazy koní /, které musí 

obsahovat  doklady platné pro dle vet.směrnic pro příslušný rok. 

7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně 

vyložení koní do příchodu vet. lékaře. 

7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu. 

 

8) Poskytované služby 
 8.1. Lékařská služba - MUDr. Miroslav Makovec 

 8.2. Veterinární služba    - MVDr. Marie Lietavcová 

 8.3. Podkovářská služba - Jiří Fencl 

  

9) Stravování  - 

9.1. Je zajištěno v areálu závodů – Restaurace ve dvoře u stájí a na kolbišti.  

 

10)  Kontaktní osoba  
10.1. Kontaktní osoba po celou dobu závodů – Martina Vavřínová  731 472 316 

 

11) Ostatní ustanovení 
 11.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 

 11.2. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a  

        jejich  poškození. 

11.3. Dekorování a floty dle PJS ¼ startujících – nejméně 5 dvojic, vždy po skončení příslušné 

    soutěže 

11.4. Technická porada se nekoná a veškeré informace budou poskytnuty při prezentaci a  

         vyvěšeny na informačních tabulích na kolbišti a ve dvoře u stájí. 

 11.5. Pořadatel si dovoluje požádat ekipy o zajištění vlastního čtenáře drezurních úloh 

     11.6. Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků. 

11.7. Sázky nejsou povoleny 

11.8. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně 

zakázáno volné pobíhání psů  po celém areálu. 

 

     11.9.  Zpracovala  :  Eva Šimáčková     18.2.2014 

     11.10.  Schválil     :  OV KO ČJF   24.2.2014 


