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SOUTĚŽE 
 
 
 
Sobota 13. 9. 2014 
 
A. hobby drezurní úloha stupně "Z": Z1/2014 ‐ otevřená (rozhodování z jednoho místa v C) 
pro všechny koně a pony a jezdce s licencí i bez licencí, startovné 300,‐Kč, ceny věcné na 1.‐3. místě. 
 
1. drezurní úloha P2/2014 
otevřená pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií a je zároveň je 1. kolem OM Severní Moravy dětí  
8‐12 let na pony KVH do 148 cm, úloha je čtená, startovné 300 Kč, ceny věcné na 1.‐3. místě v hodnotě 
1000 Kč. 
 
2. drezurní úloha P4/2014 
otevřená pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií a je zároveň je 1. kolem OM Severní Moravy dětí 
13‐16 let na pony KVH do 148 cm, úloha je čtená, startovné 300 Kč, ceny věcné na 1.‐3. místě v hodnotě 
1000 Kč. 
 
3. drezurní úloha stupně "Z": Z1/2014 ‐ otevřená, 
zároveň je 1. kolem OM Severní Moravy dětí na velkých koních, úloha je čtená,  
startovné 300 Kč, ceny věcné na 1.‐3. místěv hodnotě 1000 Kč. 
 
4. drezurní úloha stupně "Z": DU/2009‐ otevřená, 
zároveň je 1. kolem OM Severní Moravy juniorů na velkých koních, úloha je čtená,  
startovné 300 Kč, ceny věcné na 1.‐3. místěv hodnotě 1000 Kč. 
 
5. drezurní úloha stupně "L": DD/2009‐ otevřená, 
zároveň je 1. kolem OM Severní Moravy mladých jezdců na velkých koních, úloha je čtená,  
startovné 350 Kč, ceny: 1300,‐ Kč ( 500 ‐ 400 – 400) 
 
6. drezurní úloha stupně "L": L4/2013‐ otevřená, 
zároveň je 1. kolem OM Severní Moravy seniorů na velkých koních, 
zpaměti, startovné 450 Kč, ceny: 1800,‐ Kč ( 700 – 600 ‐ 500) 
 
7.  drezurní úloha stupně "S": JU/2009 ‐ otevřená 
zpaměti, startovné 500,‐Kč, ceny: 1800,‐ Kč ( 700 – 600 ‐ 500) 
 
8. drezurní úloha stupně "S": JD/2009 ‐ otevřená 
zpaměti, startovné 500 Kč; ceny: 1800,‐ Kč ( 700 – 600 ‐ 500) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Neděle 14. 9. 2014 
 
B. hobby  drezurní úloha stupně "Z": Z0/2014(rozhodování z jednoho místa v C), 
pro všechny koně, pony a jezdce s licencí i bez licence, startovné 300,‐Kč, ceny věcné na 1.‐3. místě 
 
9. drezurní úloha P2/2014 
otevřená pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií a je zároveň je2. kolem OM Severní Moravy dětí  8‐
12  let na pony KVH do 148 cm, úloha  je čtená, startovné 300,‐ Kč, ceny věcné na 1.‐3. místěv hodnotě 
1000 Kč. 
 
10. drezurní úloha P5/2014 
otevřená pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií a je zároveň je 2. kolem OM Severní Moravy dětí 
13‐16 let na pony KVH do 148 cm, úloha je čtená, startovné 300,‐ Kč, ceny věcné na 1.‐3. místěv hodnotě 
1000 Kč. 
 
11. drezurní úloha stupně "Z": DU/2009 ‐ otevřená, 
zároveň je 2. kolem OM Severní Moravy dětí na velkých koních,  
úloha je čtená, startovné 300,‐ Kč, ceny věcné na 1.‐3. místěv hodnotě 1000 Kč. 
 
12. drezurní úloha stupně "L": DD/2009‐ otevřená, 
zároveň je 2. kolem OM Severní Moravy juniorů na velkých koních, 
úloha je čtená, startovné 350,‐ Kč, ceny: 1300,‐ Kč ( 500 ‐ 400 – 400) 
 
 13. drezurní úloha stupně "L": DJ/2009‐ otevřená, 
zároveň je 2. kolem OM Severní Moravy mladých jezdců na velkých koních,  
úloha je čtená, startovné 400,‐ Kč, ceny: 1500,‐ Kč ( 600 – 500 – 400) 
 
14. drezurní úloha stupně "L": L5/2013‐ otevřená, 
zároveň je 2. kolem OM Severní Moravy seniorů na velkých koních, 
zpaměti, startovné 500,‐ Kč, ceny: 1800,‐ Kč ( 700 – 600 ‐ 500) 
 
 
 
 
Soutěžící, kteří se účastní pouze Oblastního Mistrovství Severní Moravy a nechtějí být vyhodnoceni v 
rámci otevřené soutěže, startovné neplatí. 
 
Soutěžící, kteří chtějí být vyhodnoceni v rámci otevřené soutěže, platí startovné nejpozději hodinu před 
zahájením soutěže. V případě neuhrazeného startovného bude start dvojice považován pouze za start 
v mistrovské soutěži bez nároku na finanční nebo věcnou odměnu.Na zpětné doplacení startovného 
nebude brán zřetel!!! 
 
V 1. kole Oblastního Mistrovství  může jezdec startovat se 2 koňmi. V sobotu 1 hodinu po skončení 
poslední soutěže nahlásí jméno koně, se kterým jde do 2. kola. Vyhodnocení v rámci Oblastního 
Mistrovství mohou být pouze jezdci registrovaní v Severomoravské oblasti.Vítězi  soutěží Oblastního 
Mistrovství obdrží šerpy, vítězné deky. 
Startovní pořadí ve všech soutěžích bude losováno programem Ace Gallop. Jakékoliv vyžádané a 
provedené změny ve startovních listinách budou zpoplatněny dle sazebníku ČJF! 



 
 
Předběžný časový harmonogram: 

 přihlášky do středy 10. 9. 2014, ve čtvrtek budou   předběžné  startky, do pátku 17 hod možnost 
poslední změny. Každá další změna zpoplatněna dle PJS 

 zahajovací  tréninky v  soutěžním obdélníku  ‐ pátek 12. 9. 2014 od 16 hod  ‐ nutno  se přihlásit 
předem 

 prezentace v sobotu a neděli od 7:00 ‐ 7:30 hod v kanceláři závodu. Kontaktní tel. 727 901 407 

 začátek  soutěže  č. A  a  B  bude  v  8:30  hodin,  ostatní  následně.Informace,  přeběžné  startky  a 
předběžný  časový  harmonogram  bude  zveřejněn  na www.jezdci.cz,  odkaz  na  facebooku Dvůr 
Nové Zámky. 

 sobota‐ po skončení poslední soutěže večírek ‐ folkrocková skupina NOACO 
 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO na změnu programu a časového harmonogramu v závislosti na počtu 
došlých přihlášek, povětrnostních podmínek a vlivů, odmítnutí přihlášky v závislosti na počtu 
přihlášených. 
Psi možno jen na vodítku, zákaz volného pobíhání psů. 
Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně po dobu konání závodů identifikačním číslem. 
 
Prosím nastudujte si cestu k nám na www.dvurnovezamky.cz. Nejbližší sjezd Mladeč z dálnice R35 je 
průjezdný jen pro osobní auta a vozíky do výšky 2,75m. 
 
Rozpis byl schválen 26.8.2014 (75c/2014)  

 
 

Andrea Dostálová  
ředitelka závodů 

 
Dvůr Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky 3, 784 01 Mladeč          IČ: 29384664 I DIČ: CZ29384664 

 


