
Rozpis  -   Hobby drezura, jízda zručnosti a skákání rok  2014   -    Kategorie   HOBBY 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1. pořadatel:   Statek Kováry, o.s. 

1.2. datum konání:               20. 9. 2014  

1.3. místo konání:    jezdecký areál Statek Kováry, o.s. – kolbiště před vesnicí  

směrem od Prahy 

Kováry 16, 273 28 Zákolany  

1.4. drezurní obdélník:  písčitý 20 x 40 m 

1.5. opracoviště pro drezury: písčité kolbiště 46 x 81 m 

1.6. kolbiště:     písčité 46 x 81 m 

1.7. pracoviště pro skoky: písčité 30 x 60 m 

1.8. hl.rozhodčí:   Daniela Rychtaříková (č.licence A0007) 

        rozhodčí :   Jana Holíková 

              stavitel:      Petr Bečka 

        hl.komisař na oprac.:    Jiřina Vlková 

                                                                                       

2. TECHNICKÉ  ÚDAJE          

2.1. předpisy:     Drezurní pravidla, Skoková pravidla a Všeobecná pravidla  

jezdeckého sportu platná od 1.4. 2013 

2.2. Soutěže:                                    .                   

Soutěž č.1:   drezurní úloha Z0/2014 - úloha se čte a jede se v lehkém klusu 

    hodnocení dle DP čl. 432, N30 – jednou známkou 

Soutěž č.2:   drezurní úloha Z2/2014-úloha se čte 

    hodnocení dle DP čl. 432, N30 – jednou známkou 

Soutěž č.3   drezurní úloha L2/2013 - úloha se čte 

    hodnocení dle DP čl. 432 

VLOŽENÁ SOUTĚŽ KE DNI DĚTÍ=JÍZDA ZRUČNOSTI s vodičem i bez vodiče 

Pro všechny účastníky připravíme sladké odměny, startovné za  

tuto soutěž je dobrovolné 

Soutěž č.4:   skoková soutěž s maximální výškou překážek 60 cm na  

limitovaný čas dle SP čl. 298 odst. 2.1. 

hodnocení dle tabulky A na čas bez rozeskakování 

(limitovaný čas je stanovený čas soutěže zmenšený o 5 sec) 

Soutěž č. 5:   skoková soutěž s maximální výškou překážek 70-80 cm –  

dvoufázové skákání dle SP čl. 274 

hodnocení dle tabulky A odst. 5.3. 

Soutěž č. 6:   skoková soutěž s maximální výškou překážek 80-90 cm –  

dvoufázové skákání dle SP čl. 274 

hodnocení dle tabulky A na čas odst. 5.3. 

Soutěž č. 7:   skoková soutěž s maximální výškou překážek 90-100 cm –  

dvoufázové skákání dle SP čl. 274 

hodnocení dle tabulky A na čas odst. 5.3. 

2.3. Předběžný časový program závodů: 

Prezentace 8.00 – 10.00 hod přímo na kolbišti. 

Začátek soutěže č. 1 od 8.30 hod., následně ostatní drezurní soutěže. 

Cca od 12ti hod, po skončení dekorování soutěže č. 3 a nezbytných úpravách na 

opracovišti, bude probíhat vložená soutěž „JÍZDA ZRUČNOSTI“ pro děti. 



Cca od 13ti hod opracování na kolbišti pro soutěž č. 4 s možností překonávání jednoho 

výškového a jednoho šířkového vybraného skoku (čísla vybraných skoků budou oznámena 

na místě).                                                                

                                   

3. VŠEOBECNÉ  ÚDAJE 

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu:  Jana Holíková, Kováry 16, 273 28 Zákolany  

 Možno i na:    kovary@seznam.cz, příp. na tel. 603 511 449 

      nebo přes webový portál www.jezdci.cz  

 Uzávěrka přihlášek  16. 9. 2014 , max. počet startujících v každé drezúrní soutěži je 15. 

V případě pozdějších dohlášek bude startovné zvýšeno o 100,- Kč!!! 
3.2.  Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců ani koní, za ztráty, zcizení věcí apod. 

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

3.4. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní průkazy koní , se záznamy o vakcinaci 

proti influenze a o serologickém vyšetření na infekční anemii, veterinární službu zajišťuje 

EQUIVET s.r.o., MVDr. Iveta Nováková  

3.5. Pořadatel zajistí vůz rychlé lékařské služby se zdravotníkem – firma SANITAR s.r.o. 

3.6. V každé soutěži bude dekorováno prvních pět jezdců. Věcné ceny  na 1.- 3. místě. 

3.7. Startovné – 250,-Kč  za každou dvojici a start, kromě „Jízdy zručnosti“ 

3.8. Podmínky – korektní úbor, bezpečnostní přilba,  průkaz koně. Licence koní nejsou 

zapotřebí, ale nově je zapotřebí licence jezdců nebo hobby karta pro jezdce  

3.9. Občerstvení zajištěno, pokusíme se zajistit prodej jezdeckých potřeb 

3.10. Pořadatel si vyhrazuje právo při nepřízni počasí závody zrušit nebo přesunout na jiný 

termín.  

3.11.  Drezúrní úlohy jsou čtené, každý jezdec si zajistí vlastního čtenáře 

 

 

 

V Kovárech dne 30. 7.  2014 
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