
                                                                                   

ROZPIS  
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

V DREZUŘE 2014 

 

25. - 27. července 2014 
 
 

JK Panská lícha o.s.     Česká jezdecká federace 
Obřanská 180a      Zátopkova 100/2 
614 00 Brno                                                                   160 17 Praha 6 – Strahov 

 
1. Základní údaje: 

 
1.1.1. pořadatel:  z pověření České jezdecké federace                                                                          
 JK Panská lícha, o.s., Obřanská 180a, 614 00 (MG0061)   

1.2.    datum konání: 25.-27. července  2014 

1.3.    místo konání: Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6 
1.4.1. kolbiště: drezurní obdélník písčitý s geotextilií  20 x 60m 
1.4.2. opracoviště: písčité s geotextilií venkovní  40 x 80 m,  20 x 60 m, 50 x 50 m 

v případě nepříznivého počasí krytá jízdárna (písek a geotextilie 75 x 21 m 
 pro lonžování krytá (písek s geotextilií) kruhová jízdárna  
 průměr 17 m 
1.5.    funkcionáři závodů: ředitel    Jiří Charvát 
 sekretář    Lenka Sekaninová (tel.: 603 268 628) 
 hlasatel    Eva Urbanová 
 hlavní rozhodčí  Vít Čmolík (CZE) 
 rozhodčí   zahraniční rozhodčí 
                                    Mascha Reijs (NED) 
                 Patricia Wolters (NED) 
     Uta Haerlein (GER) 
     Helena Žižková (CZE) 
     Iva Schutzová (CZE) 
          Simona Fialová (CZE) 
          Gabriela Valeriánová (CZE) 
 Technický delegát     Dana Kuřitková (CZE) 
 Hlavní komisař       Jan Metelka (CZE) 
 Komisař        Michal Večerek (CZE) 
 Výpočetní středisko  Petr Havlíček  
  
  

2. Technické údaje: 
 

2.1.  Předpisy: Platná pravidla jezdeckého sportu ČJF, VP a Veterinární předpisy pro rok 

2014, STP ČJF pro rok 2014, tento rozpis         
 



2.2.  soutěže 
 
 

2.2.1. Mistrovství České repubiky - děti 
 
Dvoukolová soutěž  1. kolo – DD (2009) 

2. kolo – DJ (2009) 
 

Soutěž je přístupná pro jezdce ve věku 12-14 let (členy subjektů ČJF), kteří splnili kvalifikaci. 
V 1. kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start ve 2. kole si musí vybrat pouze jednoho koně. 
Do 2. kola postupují všichni účastníci kola prvního. O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr 
procent ze dvou kol. V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek v 2. kole. 
Hodnocení dle čl. 432 – 5 rozhodčích, umístění dle čl. 434 
Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách DD, DJ, L4 a L5 na dvou různých místech v termínu 
od skončení MČR 2013, tj. od 29. 7. 2013 do 14.7. 2014 dosáhnout výsledku min 57,5 %. Výsledky soutěží 
musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF. 
 
 

2.2.2.    Mistrovství České republiky - junioři 
 

a) Junioři mladší (14 – 16 let) 
 

Tříkolová soutěž  1. kolo – JU (2009) 
2. kolo – JU (2009) 
3. kolo – vJ (2009) 
 

Všechny úlohy JU budou předváděny pouze na uzdě. 
V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start ve 3. kole má právo výběru 
pouze jednoho koně. 
Do 2. a 3. kola postupují všechny dvojice z kola prvního. 
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. 
V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole. 
Hodnocení dle čl. 432 – 5 rozhodčích, umístění dle čl. 434 
Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách JU, JD nebo JJ na dvou různých místech v termínu 
od skončení MČR 2013,tj. od 29.7.2013 do 14.7.2014 dosáhnout výsledku min. 58,5% na národních závodech 
nebo na CDI. 

       Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF. 
 

b)  Junioři starší (17 – 18 let) 
 

Tříkolová soutěž  1. kolo – JD (2009) 
2. kolo – JJ (2009) 
3. kolo – vJ (2009) 

 
 

V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start ve 3. kole má právo výběru 
pouze jednoho koně. 

      Do 2.a 3. kola postupují všechny dvojice z kola prvního. 
      O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. 
      V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole. 
      Hodnocení dle čl. 432 – 5 rozhodčích, umístění dle čl. 434 

Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách JD, JJ nebo FEI úlohách pro mladé jezdce ( YU, PSG, 
YJ) na dvou různých místech v termínu od skončení MČR 2013, tj. od 29. 7. 2013 do 14.7.2014 dosáhnout 
výsledku min. 60% na národních závodech nebo na CDI. 

      Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.3.   Mistrovství České republiky - mladí jezdci 
 

Tříkolová soutěž  1. kolo – úlohy YU (2009) 
2. kolo – Prix St.Georges (2009) 
3. kolo – vY (2009) 
 

V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start ve 3. kole má právo výběru 
pouze jednoho koně. 

      Do 2. a 3. kola postupují všechny dvojice z kola prvního. 
      O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. 
      V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole. 

Hodnocení dle čl. 432 – 5 rozhodčích, umístění dle čl. 434 
Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou FEI úlohách pro mladé jezdce (YU, PSG,YJ) na dvou různých 
místech v termínu od skončení MČR 2013, tj. od 29. 7. 2013 do 14.7.2014 dosáhnout výsledku min. 60% na 
národních závodech nebo na CDI. 

      Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF. 
 
 

  2.2.4.   Mistrovství České republiky - senioři 

 
Tříkolová soutěž  1. kolo – Intermediate I (2009) 

2. kolo – Intermediate I (2009) 
3. kolo – vIM1 (2009) 
 

V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start ve 3. kole má    
      právo výběru pouze jednoho koně. 
      Do 2. kola postupují všechny dvojice z kola prvního. 
      Do 3. kola postupuje patnáct nejlépe umístěných dvojic po 2. kole, o postupu do 3. kola    
      rozhoduje průměr procent ze dvou kol, v případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek v 2. kole. 
      O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. 
      V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole. 
      Hodnocení dle čl. 432 – 5 rozhodčích, umístění dle čl. 434 

Kvalifikace: dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách IM I na dvou různých místech v termínu od skončení 
MČR 2013, tj. od 29. 7. 2013 do 14.7.2014 dosáhnout výsledku min. 62% na   

      národních závodech nebo na CDI. 
      Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF. 
 
 

       2.2.5.   Mistrovství České republiky - družstva 
  

Dvoukolová soutěž  1.kolo 1. jezdec Prix St. Georges (2009)  
2. a 3. jezdec JD (2009) 

2.kolo 1. jezdec Prix St. Georges (2009) 
2. a 3. jezdec JD (2009) 

 
Startují tříčlenná smíšená družstva klubová nebo oblastní. První jezdec družstva startuje 2x v úloze PSG 
(2009). Druhý a třetí jezdec družstva startuje 2x v úloze JD (2009). Členem družstva může být senior, mladý 
jezdec nebo starší junior. Senior startující v úloze JD musí mít koně, který do 31.12.2013 startoval max. 
v úlohách stupně „S”. 
Jezdec může startovat pouze v jednom družstvu. Členem družstva nemůže být kůň startující v soutěži seniorů 
jednotlivců, z každé oblasti mohou být vyslána max. 2 družstva. 
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent dosažených všemi jezdci v obou kolech. Do 
druhého kola postupuje pět nejlepších družstev, avšak hlavní rozhodčí může povolit start ve finále dalším 
družstvům maximálně však do výše dvou třetin zbývajícího počtu nepostupujících družstev. 
Kvalifikace: Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách PSG/JD na dvou různých místech v termínu od 
skončení MČR 2013, tj. od 29. 7. 2013 do 14.7.2014 dosáhnout výsledku min. 58% na národních závodech 
nebo CDI. V přihlášce musí být určeno, která dvojce startuje jako jezdec v úloze „SG”, platí to pro všechna 
kola. 
Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF. 
Hodnocení: čl. 432 – 5 rozhodčích 
 
Kvalifikaci si dvojice nemohou plnit v drezurních úlohách volná sestava – kür. 
Pro všechny soutěže – do dalších kol postupují dvojice, které dokončili předchozí kolo. 



2.3. Předběžný časový program závodů 
 
(pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu na základě počtu přihlášek, respektive prezentovaných 
dvojic pro jednotlivé soutěže) 
 
Čtvrtek:          24.7.2014 13:00 – 16:00 hod. prezentace 
                                                16:30 hod.             veterinární přejímka koní 
                                                19:00 hod. technická porada 

 19:30 hod. slavnostní zahájení MČR s losováním 
 
Pátek:             25.7.2014           9:00 hod.  YU  / 2009     1. kolo mladí jezdci 
  Prix St. Georges / 2009 1. kolo 1. jezdci družstva 

  JD  / 2009                  1. kolo starší junioři 
  2.+ 3. jezdci družstev  

 JU / 2009  1. kolo mladší junioři 
  Intermediate I / 2009 1. kolo senioři 
                                           do 18.00 hod.         prezentace děti 
                                                                         Veterinární přejímka pro děti proběhne po ukončení   
                                                                         soutěže Intermediate I. Čas bude upřesněn a vyvěšen    

 na oficiální tabuli a internetových stránkách                   
www.panskalicha.cz ve čtvrtek večer 

 
Sobota:          26.7.2014           8:00 hod.   JJ  / 2009  2.kolo – starší junioři  

Prix St.Georges / 2009 2.kolo – mladí jezdci  
JU  /2009  2.kolo – mladší junioři  
Intermediate I / 2009 2.kolo – senioři  
DD / 2009  1.kolo - děti  

  30 minut po skončení sobotního programu proběhne losování pro 3. kola   
                                                  
Neděle :         27. 7. 2014         8:00 hod.  Prix St.Georges / 2009 2.kolo 1. jezdci družstev  

JD / 2009  2.kolo 2.+ 3. jezdci družstev                
Volná sestava vJ/ 2009 3. kolo – starší junioři  
DJ  /2009  2.kolo - děti  
Volná sestava vJ/ 2009 3.kolo – mladší junioři 
Volná sestava vY/ 2009 3.kolo – mladí jezdci 
Dekorování MČR– kategorie děti, mladší a starší 
junioři a mladí jezdci  
Volná sestava vIM / 2009 3.kolo – senioři 
Dekorování MČR – kategorie družstva a senioři  

 
  
3. Ceny a peněžitá plnění 
 
3.1.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS 
3.1.2. Ve všech soutěžích získá vítěz titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY pro rok 2014  
 Jezdci na 1.- 3. místě obdrží medaile a poháry 
3.1.3.    Finanční ceny budou vyplaceny vlastníkům nebo nájemcům koní 

Soutěž č. 1 Věcné ceny v hodnotě celkem 9.000,- (4.000,- / 3.000,- / 2.000,-)  
Soutěž č. 2 Finanční ceny na 1. – 3. místě v hodnotě 10.500,- Kč (4.000,- / 3.500,- / 3.000,-)  
Soutěž č. 3 Finanční ceny na 1. – 3. místě v hodnotě 10.500,- Kč (4.000,- / 3.500,- / 3.000,-)  
Soutěž č. 4 Finanční ceny na 1. – 3. místě v hodnotě 13.000,- Kč (5.500,- / 4.000,- / 3.500,-)  
Soutěž č. 5 Finanční ceny na 1. – 3. místě v hodnotě 30.000,- Kč (15.000,- / 9.000,- / 6.000,-)  
Soutěž č. 6 Finanční ceny na 1. – 3. místě v hodnotě 27.000,- Kč (3 x 3.500,- / 3 x 3.000,- / 3 x 2.500,-) 

 
3.2.   Zápisné není požadováno 
3.3.   Vstupní poplatky uhradí jezdci při prezentaci:  děti:    2.000,- Kč / 1 kůň 
                                                                                            družstva:   2.500,- Kč / 1 kůň 
                                                                                            Ostatní – J, Y, S:  3.000,- Kč / 1 kůň     
          
Vstupní poplatek zahrnuje ustájení 23. - 27.7. včetně prvního nastlání, vstup na večírek 
 

http://www.panskalicha.cz/


3.4.   Cena ustájení včetně prvního nastlání je zahrnuta ve vstupním poplatku.  
          
 Ceník: 1 balík pilin 25 kg 250,- Kč 
                      1 balík sena cca 30 kg 180,- Kč 
                      El. přípojka na dobu konání závodů  500,- Kč 
 Místo pro stan po dobu konání závodů 600,- Kč  
  
 4.Všeobecné údaje: 
 
4.1. Jmenovité přihlášky na adresu: Mgr. Lenka Sekaninová 
 (cestou OV ČJF)  Obřanská 180 a 
   614 00 Brno 
       
  faxem:   545 22 82 20 
  e-mailem:  info@panskalicha.cz 
       
 Na přihlášku uveďte Vaše tel. číslo, mail, popřípadě fax. číslo. 
 

       Telefonické přihlášky nebudou akceptovány!!!  
 

       Uzávěrka přihlášek:  14.7.2014 
 

Souhrnné přihlášky všech jezdců a koní s potvrzením splnění požadovaných kvalifikací zašle                   
pořadateli příslušný Oblastní výbor ČJF na vlastních formulářích se všemi potřebnými údaji (jméno, datum 
narození, číslo licence jezdce a koně a číslo subjektu, za který jezdec startuje).  

  
4.2.1. Uzávěrka definitivních přihlášek – při prezentaci dne 24. 7. 2014 od 14:00 do 16:00 hod. 
 
4.2.2. Kancelář závodů zřízena v jezdeckém areálu Panská lícha u hlavní tribuny ve srubu. Veškeré informace na 

tel. č.: 603 268 628. 
 
4.3.1. Oznámení koně pro 3.kolo sout.č. 2,3,4a 5 - 26. 7. 2014 do „30 min. po ukončení poslední soutěže nebo 

během dne po dojetí vlastní úlohy v sekretariátu závodů (srub nad hlavním závodištěm).  
 
4.3.2. Oznámení koně pro 2.kolo sout.č. 1 - 26. 7. 2014 do „30 min. po ukončení poslední soutěže nebo po dojetí 

úlohy dětí v sekretariátu závodů (srub nad hlavním závodištěm). 
 
4.4.  Námitky a stížnosti v souladu s PJS  
 
4.5.1. Ustájení zajišťuje pořadatel pro všechny startující koně v turnajových boxech ve střežené části areálu, 

možno přijet ve středu 23.7.2014 kdykoliv. Je nutné ustájit koně do doby veterinární přejímky. Dřívější příjezd 
je možný po vzájemné dohodě s pořadatelem. Prostor stájí bude u uzavřen vždy od 22:00 hod. do 5:00 hod. 
(mimo povolení hlavního rozhodčího nebo hlavního komisaře).  

 
4.5.2. Ubytování  
 

Hotel Panská lícha  tel./fax: 545228220, e-mail:hotel@panskalicha.cz ceník na: www.panskalicha.cz 
Hotel Orion  www.orionhotel.cz  
Hotel Avanti  www.hotelavanti.cz 
Hotel Noem Arch www.noemarch.cz  

 

4.6. Přepravníky koní a ostatní vozidla budou parkovat v areálu pouze na určených místech. Zákaz parkování 
mimo vyhrazená místa! 

 
4.7. Zákaz zakládání otevřeného ohně a kouření mimo vyhrazené místo  
 
4.8. K lonžování využívat hlavně lonžovací kruh.  
 
4.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka 
 
 
 
 

mailto:hotel@panskalicha.cz
http://www.panskalicha.cz/
http://www.orionhotel.cz/
http://www.hotelavanti.cz/
http://www.noemarch.cz/


5. Veterinární předpisy 

 
5.1. Vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením průkazy koní s veškerými náležitostmi dle SVS OVS 

pro rok 2014. Dle nařízení SVS pro rok 2014 se koná veterinární přejímka koní. 
 
5.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele, a to včetně zákazu vyložení 

koní do příchodu veterinárního lékaře. 
 
5.3. Veterinární přejímka pro juniory, mladé jezdce, seniory a družstva se koná ve čtvrtek 24.7.2014 od 16:30 

hodin na cvičném tréninkovém obdélníku. 
Veterinární přejímka děti se koná v pátek 25.7.2014 po ukončení soutěže Intermediate I na cvičném 
tréninkovém obdélníku. 

 
6. Poskytované služby: 
 
6.1. Veterinární služba: MVDr. Miroslav Aberl 
6.2. Podkovářská služba: Petr Potůček – oproti úhradě 
6.3. Lékařská služba:  MUDr. Martina Jansová 
 
 
7. Ostatní ustanovení 
 
7.1. Kvalifikaci si dvojice nemohou plnit v drezurních úlohách volná sestava – kür.  
       Jezdci si v průběhu kvalifikace nechají potvrdit dosažené výsledky splněné kvalifikace ve své kategorii od 

hlavního rozhodčího do kvalifikačního formuláře pro MČR, kopii zašle příslušný OV spolu s přihláškou na 
MČR 2014.  

 
7.2.  Všechny jezdce reprezentující subjekty registrované v jedné oblasti ČJF zastupuje v jednání s pořadateli 

vedoucí oblastního družstva jmenovaný příslušným OV ČJF.  
Případné náklady spojené s výkonem funkce vedoucího oblastního družstva nese příslušný OV ČJF.  

 
7.3. Ve všech soutěžích bude k dekorování pozváno vždy prvních pět umístěných jezdců, v soutěži dětí bude 

stanoven počet dekorovaných podle došlých přihlášek,dekorování bude provedeno v prostoru před hlavní 
tribunou na koních, pro zajištění bezpečnosti budou koně dle potřeby vedeni svými majiteli, ošetřovateli nebo 
rodiči dětí. 

 
7.4.  Technická porada a losování startovního pořadí všech soutěží se koná v prostoru restaurace ve čtvrtek 

24.7.2014 od 19:00 hod. za účasti vedoucích oblastních družstev, rozhodčích, pozvaných funkcionářů 
závodů a zástupců pořadatele.  

 
7.5. Sekretariát závodů je umístěn ve srubu u hlavního závodiště od čtvrtka dne 24.7. od 14:00 do 19:00 hod           

25. - 27.7.2014 bude kancelář otevřena vždy hodinu před zahájením soutěže a hodinu po ukončení poslední 
soutěže. 

 
7.6. Prostor soutěžní plochy bude pro trénink otevřen ve čtvrtek 24. 7. 2014 od 11:00 do 16:00 hod. s malými 

pauzami na úpravu. 
 
7.7. Sázky nejsou povoleny  
 
7.8.1. Pořadatel neručí za případné ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců, koní a diváků v průběhu závodů. 
 

7.8.2. ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU PSŮ BEZ VODÍTEK POD POKUTOU 400,- Kč. 
 
 
 
Rozpis zpracoval: Mgr. Lenka Sekaninová  dne:  29.5.2014 
 
Za VV ČJF schválil:     dne:  

 


