
  Rozpis drezurních závodů   

ve Vyškově 

 

 

1. Základní ustanovení: 
 

1.1.    Pořadatel:                Sdružení PIAFA, Vyškov – ML 0113 

      1.2.    Datum konání:        13.9. 2014 

      1.3.    Místo konání:          areál Šafářský dvůr, Cukrovarská 479/3a Vyškov 

                                                (jízdárna za Kauflandem) 

1.4.  Povrch kolbiště:      pískový obdélník 20 x 60 m  

      1.5.    Opracoviště:            pískové 30 x 60 m, hala 15 x 30 povrch pískový 

      1.6.    Funkcionáři závodů:        

                Ředitel závodů:      Jana Podrápská 

                Hlavní rozhodčí:    MVDr. Ilona Kružíková 

                Sbor rozhodčích:    Ing. Otakar Kružík 

                                                Svatava Jandoušová 

                                                Mgr. Hana Sirotková 

                Sekretář závodů:     Jitka Hánělová 

                Hlasatel:                  Jana Podrápská 

                Komisař na  opracovišti: Ing. Eva Žaludková 

                Zpracování výsledků:      Jaromír Žaludek 

 

2. Technické údaje:   

 

2.1.   Předpisy:  Pravidla jezdeckého sportu, jejich doplňky platné pro rok 2014. 

2.2.   V případě velkého počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet           

dvojic. 

Soutěž č. 0 : Hobby drezura st. „Z“ - drezurní úloha DU/2009 úloha se čte, 

                                                         - úloha se hodnotí z jednoho místa, 

                                                   a)   pro děti a juniory, pro jezdce do 18ti let a koně i bez  

                                                         licence 

                                             b)   bez omezení, pro všechny jezdce a koně i bez licence 

      Soutěž č. 1: drezura stupně „Z“ - drezurní úloha Z4/2013 úloha se čte. 

                                                         - úloha se hodnotí z jednoho místa, 

                                                  a)   pro děti a juniory 

                                                  b)   bez omezení 

    Soutěž č. 2: drezura stupně „Z“ - drezurní úloha DU/2009   

                                                       - úloha se hodnotí z jednoho místa, 



a) pro děti a juniory 

b) bez omezení  

Soutěž č. 3: drezura stupně „L“ – drezurní úloha DD/2009 bez omezení     

Soutěž č. 4: drezura stupně „L“ – drezurní úloha DJ/2009 bez omezení    

Soutěž č. 5: drezura stupně „S“ – drezurní úloha JU/2009 bez omezení                                    

Soutěž č. 6: drezura stupně „S“ – drezurní úloha JD/2009 bez omezení                                    

 

2.3.   Startovné: 250,-Kč/ start (drezurní úlohy, hobby DU a), Z4 a), DU a) pro děti a   

                                                       juniory) 

                                   300,-Kč/ start (drezurní úlohy hobby DU b), Z4 b), DU b), DD, DJ, JU,    

                                                            JD) 

2.4.   Prezentace: 13.9. 2014 od 6:30 - 7:30 hod, na místě nebo telefonicky 737 619 207 

2.5.   Zahájení soutěží: 8:30 hod soutěž č. 0, následují soutěže č. 1 až 6 

 

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

přihlášek. 

 

3. Ceny a peněžitá plnění 

 

3.1. Ve všech soutěžích budou umístění jezdci dekorováni floty ihned po ukončení  

          soutěže podle PJS.  

3.2. Věcné ceny obdrží prvních pět umístěných jezdců. 

 

       4. Všeobecné údaje 
 

 4.1.   Jmenovité přihlášky: e- mailem: jana.podrapska@seznam.cz 

   telefonicky: 737619207 

       4.2.   Uzávěrka přihlášek:   10.9. 2014 

       4.3.   Konečné přihlášky:    při prezentaci 

       4.4.   Technická porada:     nekoná se 

       4.5.   Námitky a stížnosti:   v souladu s PJS 

       4.6.   Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka. 

 

       5. Veterinární předpisy 
 

5.1. Veterinární předpisy: vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná  

            veterinární potvrzení podle směrnic SVS a OVS platných pro rok 2014. 

 

         6. Poskytované služby 

 

6.1 Lékařskou službu zajišťuje pořadatel. 

mailto:jana.podrapska@seznam.cz


6.2 Veterinární službu zajišťuje pořadatel proti úhradě. 

6.3 Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje. 

 

         7. Ostatní ustanovení        

 

7.1.  Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců. 

7.2.  Upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů po areálu! 
 

            

           Zpracoval 2.7.2014:                                                  

         Ing. Jana Podrápská                                                  

         Tel. 737619207 
Schváleno : 7.7,2014   za  VVZO  MUDr. Pavel Lexa 


