
Česká jezdecká federace 
Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6 – Strahov 

* 
TJ   EQUUS   KINSKY 

289 12  Hradištko u Sadské 
 
 
 

FEI 

World  Dressage  Challenge 

2014 
 
 

 
D R E Z U R N Í     S O U T Ě Ž E 

 

R O Z P I S 
 

15.  –  17. září   2014 

 

 
1.  Základní údaje 
 
1.1. pořadatel  : Česká  jezdecká  federace,  Zátopkova 100/2,    
       160 17  Praha 6 – Strahov 
 
1.1.1. technické zajištění : MF0037   TJ  EQUUS  KINSKY, 

    289 12  Hradištko u Sadské 
    tel.:  776 057 706 

 
1.2. datum konání  : 15.  –  17. září  2014  
 
1.3. místo konání  : areál  JŠ  Equus Kinsky, Hradištko u Sadské 
 
1.4. drezurní obdélník : 20 x 60 – písčitý a geotextilie  – venkovní 
1.4.1. opracoviště  : venkovní + hala s hipotexem 
 
1.5. funkcionáři závodů : 
 - ředitel  : Půlpán  Petr  
 - sekretář závodů : Půlpánová Libuše  
  - hlasatel  :           Stříbrská  Věra 
 - odpovědný pracovník 
    na opracovišti :           Stříbrský  Jiří 
 
1.5.1. rozhodčí  : Mr . Fouad  HAMOUD  (Italy) (C) 
     Mr.  Peter  HANSÁGHY (Hun) (E) 
 
1.5.2. výpočetní středisko : Půlpán Petr  ml. 
 



2. Technické údaje 
 
2.1. předpisy  : pravidla platná pro FEI World Dressage Challenge 2014 
 
2.2. SOUTĚŽE  : 
 
   Všechny úlohy se předvádějí zpaměti a bez biče. Na opracovišti je povolen jeden  
   bič max. 120 cm (pro děti 110 cm) délky, před vjezdem do prostoru soutěžního  
   obdélníku musí jezdec bič odložit. 
 Dvojice (jezdec/kůň) může startovat pouze v jedné soutěži, jeden jezdec může  
   startovat max. na dvou koních (o případném startu dvojice v druhé soutěži bude  
  rozhodnuto po ukončení veterinární přejímky koní). 
 V žádném případě a pod trestem vyloučení se nesmí soutěže zúčastnit kůň,  
   kterého pracoval v sedle někdo jiný než soutěžící v místě nebo mimo místo, kde se  
   soutěž koná od 18,00 hod dne před soutěží do konce závodů. 
 
 
2.2.1. sout. č. 1 – úloha úvodní (Preliminary) 2010 

a) soutěž přístupná pro jezdce narozené v letech 1999 – 2002 na koních šestiletých     
a starších 

b) soutěž přístupná pro jezdce narozené v roce 1998 a dříve na koních pětiletých        
a starších 

 
2.2.2. sout. č. 2 – úloha základní (Elementary) 2010 

a) soutěž přístupná pro jezdce narozené v letech 1999 – 2002 na koních šestiletých     
a starších 

b) soutěž přístupná pro jezdce narozené v roce 1998 a dříve na koních pětiletých        
a starších 

 
2.2.3. sout. č. 3 – úloha střední (Medium) 2010 

soutěž přístupná pro jezdce narozené v roce 1998 a dříve na koních šestiletých             
a starších 
 

2.2.4. sout. č. 4 – úloha pro pokročilé (Advanced) 2010 
soutěž přístupná pro jezdce narozené v roce 1998 a dříve na koních šestiletých             
a starších 

 
2.2.5. sout. č. 5 – úloha Prix St. Georges (2009) 

soutěž přístupná pro jezdce narozené v roce 1998 a dříve na koních sedmiletých          
a starších 

 
2.2.6. sout. č. 6 – soutěž družstev 

soutěžící družstvo je 3-4 členné. Členové družstva budou určeni ihned po ukončení 
veterinární prohlídky. Členové družstva mohou startovat v různých úlohách – 
v případě, že startuje člen družstva ve dvou úlohách musí nejprve absolvovat úlohu 
započítávanou do soutěže družstev. Výsledek družstva je součtem výsledků tří nejlépe 
hodnocených dvojic – při rovnosti výsledků v rámci skupiny rozhoduje výsledek třetí 
hodnocené dvojice. 

 
 



2.3.   klinika – tréninková lekce 
k účasti na tréninkové lekci bude pozváno 10 (deset) nejlepších jezdců nar. 1998         
a dříve a 4 (čtyři) nejlepší jezdci nar. 1999 – 2002 podle dosažených výsledků (bez 
ohledu na stupeň obtížnosti soutěže ve které startovali). Každý jezdec se může 
tréninkové lekce zúčastnit pouze s jedním koněm.  
Nestartují-li čtyři jezdci nar. 1999 – 2002, může být počet účastníků doplněn jezdci 
nar. 1998 a dříve do celkového počtu 14 (čtrnáct) dvojic.  
Délka tréninkové lekce pro každou dvojici je 45 min.. 
 

2.4. Předběžný časový program závodů 
 

- pondělí    15.9.2014 - 17,00 hod. - ukončení prezentace 
    - 17,30 hod - veterinární přejímka koní 
         ( MVDr. Žežulková ) 
- úterý        16.9.2014 - 09,00 hod - start první dvojice 
     - pořadí soutěží včetně časového programu bude    
         stanoveno po ukončení veterinární přejímky koní 
     - 45 min. po ukončení dekorování poslední soutěže  
         diskuse v restauraci areálu 
 
- středa        17.9.2014 - 09,00 hod - klinika – 1. část (jezdci 1 – 7) 
    - 13,30 hod - klinika – 2. část (jezdci 8 – 14) 

 
3.  Ceny a peněžitá plnění 
 
3.1. v soutěžích č. 1 – 5 budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS. Na 1. – 3 místě    
   obdrží poháry nebo věcné ceny 
3.2. startovné bude vybíráno při prezentaci ve výši 400,- Kč za start v každé soutěži 
3.3. veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka 
 

4. Všeobecné údaje 
 
 

4.1. Zájemci o tyto  závody  prosím zasílejte přihlášky na mail:  
 js@equus-kinsky.cz 
   Došlé  přihlášky posoudí drezurní komise ČJF  a budou pozváni 
 jezdci  do maximálního  počtu   40  startů. 
 
termín potvrzení účasti s uvedením soutěže, ve které bude dvojice startovat  je do  

-  8.  září  2014 
  
  na e-mail   : js@equus-kinsky.cz 

 

 pokud Vám nepřijde odpověď, ujistěte se, že nám Váš mail přišel 
 
  
4.2. prezentace - v proskleném vstupu do restauraci areálu  15.9.  od 14.00 do 17.00 hod 
 
4.3. námitky a stížnosti v souladu s pravidly 
 



4.4. ubytování možno objednat : 
 - penzion Caesar (776 057 706, js@equus-kinsky.cz) v areálu  
  (250,- až  350,- Kč +  15 % DPH za lůžko a noc) 
 - hotel Modrá hvězda v Sadské, 325 594 232, 607 761 610, jar.vrana@volny.cz
  (7 km od Hradištka) 

-     penzion  ALFA ,  Masarykova 630 , 289 22 Lysá n. Labem – 11 km od areálu, 
 tel.:  325 551 567 

 

4.5.1 poplatek za ustájení ve výši 300,- Kč každý započatý den  uhradí vysílající složka při 
prezentaci, seno možno dokoupit za 50,- Kč na den, ceny jsou bez  21 %  DPH 

 

4.6. přepravníky koní a ostatní vozidla budou parkovat na určených parkovištích v areálu –  
elektrická přípojka v omezené míře za poplatek 250,- Kč/den 
 

5. Veterinární předpisy 
5.1. vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením koní veterináři závodů 

průkazy koní, které musí obsahovat záznamy o vakcinaci proti influenzi a o 
sérologickém vyšetření na infekční anemii v souladu s pokyny pro přesun koní v roce 
2014 (  očkování  musí být  po půl roce, jako na  mezinárodních  závodech ) 

5.2. účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele, a to 
včetně zákazu vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře 

5.3. místo konání veterinární přejímky koní a jejich pořadí bude oznámeno při prezentaci 
 

6. Poskytované služby 
6.1. lékařskou službu zabezpečuje po celou dobu závodů  MUDr. Dana Švejdová 

veterinární  a podkovářská služba je  zabezpečena proti úhradě za provedené výkony 
 

7. Ostatní ustanovení 
7.1. technická porada se nekoná – veškeré informace při prezentaci 
7.2. sekretariát závodů je umístěn v proskleném vstupu do restauraci areálu dne 15. 9. 2014 

od 14.00 hod  a do 60 min. po ukončení veterinární přejímky koní, 
16. - 17. 9. 2014 je provozní doba sekretariátu od 8.00 hod a vždy do 60 min. po 
ukončení programu dne 

7.3. pořadatel neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví účastníků závodů 
7.4. jezdec musí mít černý nebo tmavomodrý frak, cylindr, jezdecké kalhoty bílé nebo  
  bílé s odstínem, kravatu nebo jezdeckou vázanku, černé jezdecké boty a ostruhy  
   (čl.427.3).  
   Pro soutěže nižší než PSG je povoleno černé nebo tmavomodré sako s buřinkou  
  nebo jezdeckou čepicí. 
 

Pro    d ě t i    je závazné ustanovení čl.3128 pravidel FEI pro soutěže pony : 
„Tmavé nebo klubové sako. Bílé nebo béžové jezdecké kalhoty, bílá košile a 
kravata či plastrón nebo honební úbor, přilba. Musí se nosit rukavice. Jezdecké 
boty nebo chapsy. Cylindr nebo buřinka nejsou povoleny. Při soutěži se nesmí 
používat bič jakéhokoliv druhu. Jeden bič o maximální délce 1,10 metru je ale 
povolen při opracování. Ostruhy nejsou povinné, ale pokud jsou nošeny, musí být 
tupé, kovové a ne delší než 1,5 cm. Ostruhy s kolečkem nejsou povoleny. Pokud je 
jezdec na koni, musí mít na hlavě nasazenou tříbodovou ochranou helmu.“ 
 

7.5. pro sout.č. 5 je povinné pákové uzdění, pro sout.č.4 pákové uzdění nebo uzdečka, 
pro sout.č. 1 – 3 je povolena pouze uzdečka (typ udidla a nánosníku dle pravidel). 



 
 
 

za TJ Equus Kinsky      za  ČJF 

 Půlpánová   Libuše      Ing. Renata  Habásková 
        drezurní  manažer ČJF 
 
 Hradištko    15.7.2014                
            
   


