
 

  
                                                                            

Májová cena  
 

R o z p i s   d r e z u r n í c h   z á v o d ů 
 

  1. Základní údaje   

 

 Název závodů: Májová cena – drezurní závody 

 Číslo závodů:  501E1 

 Pořadatel: Pořadatel: Elektromotory –převodovky s.r.o. ME 0249 

 Místo konání: Jezdecký areál Bukov (TJ TATRAN ÚSTÍ N.L) 

                          Na Valech 9, 400 01 Ústí nad Labem 

 Datum konání:  1.května 2015 

 Kolbiště: písčité 20x60 m 

 Opracoviště: písčité 20 x 60 m 

 

  2. Funkcionáři závodů   

 

Ředitel:   Dana Šusterová  

Sekretář závodů: Charlotte Indrová 

Hlavní rozhodčí: Ing. Marcel Kamínek 
Sbor rozhodčích:   Ing. Milena Minářová, MVDr. Věra Hánová, Ing. Eliška Baštová  

Komisař na opracovišti: určí hlavní rozhodčí 

Hlasatel:  Pavla Růžičková 

Výpočetní technika:  Irena Dörrová  
 

 

 3. Technické údaje 

 

 

Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu 

Soutěže: 

Soutěž č. 1: Drezurní úloha stupně P4/2014 
Soutěž přístupná pro jezdce do 16ti let na pony.  

Soutěž je zároveň OM pony severočeské oblasti 
Hodnocení dle DP čl. 432.5 N 34 „ z jednoho místa“ 
Startovné: 300,-Kč 
Ceny: na prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny (500,400,300) 

  

Soutěž č. 2: Drezurní úloha stupně  Z – DU-A/2015 
Soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce i pro jezdce na pony (s licencí pony).  

Soutěž je zároveň OM dětí severočeské oblasti 
Hodnocení dle DP čl. 432.5 N 34 „ z jednoho místa“ 
Startovné: 300,-Kč    
Ceny: na prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny (500,400,300)  

 

Soutěž č. 3: Drezurní úloha stupně L – DJ/2015 
Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně. 

Soutěž je zároveň OM juniorů severočeské oblasti  
 Startovné:300,-Kč 
 Ceny peněžité: 1 500,- Kč (600,500,400) 

Jezdecká stáj Bukov (TJ Tatran) 

Na valech 9, 400 01 Ústí nad Labem 400 01  

tel. 777 813 857 
mail: stajbukov@seznam.cz 
 



Soutěž č. 4: Drezurní úloha stupně S – JU/2009 
 Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně. 

  Startovné:300,-Kč 
 Ceny peněžité: 2 000,- Kč (800,650,550) 

 

4. Předběžný časový program   

 

       Pátek 1. května:   8.00 hod. ukončení prezentace 

                                  9.00 hod. soutěže č. 1, následně soutěže č. 2,3,4 

Časový program bude upřesněn po uzávěrce přihlášek na  
   www.tjtatran.cz a www.jezdeckastajbukov.cz 

 

                         

5. Všeobecné údaje                   

Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu:TJ TATRAN ÚSTÍ N.L, Na Valech 9,40001  Ústí nad Labem. 

Nejpozději  do 25.dubna 2015 pouze písemně! e-mail:   

tjtatran-zavody@volny.cz   

 Uzávěrka konečných přihlášek při presentaci pro jednotlivé soutěže.                                                                                            

Stížnosti a námitky v souladu s PJS. 

Ubytování pořadatel nezajišťuje  

Ustájení pořadatel nezajišťuje  

 Parkování vozidel na vyhrazeném místě, bude pořadatelem označeno. 
 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících výběrem z přihlášených. Při výběru bude 

přihlíženo k pořadí došlých přihlášek 

6. Veterinární předpisy    

 

Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat 

náležitosti   platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2015. 

7. Poskytované služby    

Lékařskou službu zabezpečuje:  MUDr. Petra Pavelková 

Veterinární službu zajišťuje:  MVDr. TUMA. 

Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje. 

8. Stravování    

 

Je zajištěno v areálu závodů  

 

 

9. Kontaktní osoba    

 

Kontaktní osoba po celou dobu závodů je Petra Kratochvílová, tel. 602 406 217  

 

10. Ostatní ustanovení    

 

Ve všech soutěžích bude dekorování floty dle PJS, ceny viz. jednotlivé soutěže  

Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci na věži rozhodčích.  

Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky 

závodů nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je 

přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu. 
 

 
Zpracovala:   Petra Kratochvílová     
 
Schválila za SčO ČJF:  Jaroslava Vávrová dne 10.4.2015 
Změna drezurních úloh  schváleno dne 14.4.2015      
          

http://www.tjtatran.cz/
mailto:tjtatran-zavody@volny.cz

