
Jezdecké  závody   D r a ž k a  –  CSN-B 
Okresní přebor okr. Příbram * děti, junioři, senioři 

23. května 2015 

A. Základní údaj 

1. Pořadatel:   Jezdecký klub Dražka MB164 

2. Datum konání :  23. 5. 2015          

3. Místo konání :  Farma Dražka 

4. Kolbiště povrch :  pískový 60x50 m  

5. Opracoviště:  povrch travnatý, písčito-travnatý 50x50m, 20x40m 

6. Funcionáři závodů : ředitel: Vladimír Čihák      hlavní rozhodčí: Bohuslav Šubr 

rozhodčí: Lenka Jůzová,  Jan Matuška, Martina Vyštajnová 

komisař: volný člen sboru 

                        stavitel parkuru: Jílek Stanislav  

hlasatel: Jan Matuška  

 

B.Technické údaje 

1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis 

2. Soutěže:  

1. Skoková soutěž pony handicap LP 

Hodnocení dle stupnice A čl. 238. 2. 1. Pro jezdce do 16let na pony všech kategorií. 

Finanční ceny: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,- Kč). Floty dle PJS. Zápisné : 300,- Kč 

Bodovaná soutěž pro kategorie PONY JUMP 

 

2. Skoková soutěž pony handicap SP 

Hodnocení dle stupnice A čl. 238. 2. 1. Pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií. 

Finanční ceny: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,- Kč). Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč 

Bodovaná soutěž pro kategorie PONY JUMP 

 

3. Skoková soutěž pony STPB 

Hodnocení dle stupnice A čl. 238. 2. 1. Pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií. 

Finanční ceny: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,- Kč) - vyplaceny v případě, že na startu bude min. 5 jezdců ze tří 

subjektů! V opačném případě bude soutěž jako kvalifikační bez finančních cen! 

Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč 

Bodovaná soutěž pro kategorie PONY JUMP 

 

4. Stupňovaná obtížnost do 80 cm   

Soutěž přístupná bez omezení. Hodnocení dle stupnice A čl. 269.  

8 překážek bez kombinace a bez žolíka. Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč 

 

5. Skoková soutěž Z  - OP děti  a junioři okresu Příbram   

Soutěž přístupná bez omezení. Hodnocení dle stupnice A čl. 298.2.4., s následným rozeskakováním. 

Z otevřené soutěže budou vyhodnoceny nejlepší 3 jezdci v rámci přeboru dětí a juniorů okresu Příbram. 

Floty dle PJS. OP - floty. Zápisné: 300,- Kč 

Bodovaná soutěž pro kategorie JUNIOR JUMP 



6. Skoková soutěž ZL - seniorů okresu Příbram   

Soutěž přístupná bez omezení. Hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.1. bez rozeskakování na čas 

Z otevřené soutěže budou vyhodnoceny nejlepší 3 jezdci v rámci přeboru seniorů okresu Příbram. 

Finanční ceny otevřená soutěž: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,-Kč). Floty dle PJS. OP - floty Zápisné: 300,- Kč 

Bodovaná soutěž pro kategorie JUNIOR JUMP 

 

7. Skoková soutěž  L** 

Soutěž přístupná bez omezení. Hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.1., bez rozeskakování. 

Finanční ceny: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,-Kč). Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč 

Bodovaná soutěž pro kategorie JUNIOR JUMP 

 

8. Skoková soutěž  S* 

Soutěž přístupná bez omezení. Hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.1., bez rozeskakování,  

Finanční ceny: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,-Kč) - vyplaceny v případě, že na startu bude min. 5 jezdců ze tří 

subjektů! V opačném případě bude soutěž jako kvalifikační bez finančních cen! 

Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč 

 

 

C. Všeobecné údaje 

1. Přihlášky do 21. 5. 2015 – 12 hodin – na ONLINE http://prihlasky.cjf.cz , nebo na  email: 
skokovypohar@seznam.cz, Jezdci či koně startující v ukázkové soutěži pokud vlastní licenci uvedou číslo 
licence, v opačném případě musí být vybaveni registrační kartou ČJF! Přihlášky soutěžících do národních 
soutěží musí obsahovat minimálně: u jezdců jméno a příjmení jezdce, číslo licence, datum narození a 
subjekt, za který jezdec startuje, u koní musí obsahovat jméno koně, číslo licence, pohlaví, koně, a jméno 
majitele koně. Nedílnou součástí přihlášky je i jméno subjektu, který soutěžící dvojici na závody přihlašuje a 
za který klub startuje t.j. subjekt, za který je registrován. Povinný je i aktivní kontakt na přihlašujícího! 
Každá přihláška je považována za závaznou. 
2. Prezentace – telefonicky:  22. 5. 2015 v čase 11 - 12hod. telefon: 777 258 583.  

Následně uzávěrka prezentace! 

3. Zápisné: hrazeno v hotovosti v kanceláři závodů 23. 5. 2015  

4. Předběžný časový program: 23. 5. 2015 - 10 hodin - soutěž č. 1. 

 cca 12hod. soutěž č. 4 a následně další – aktuální info na webu www.farma.drazka.sweb.cz dle došlých 

přihlášek 24 hodin před začátkem závodů či na tlf. 

5. Ubytování a ustájení pořadatel může zajistit za úplatu. 

6. Veterinární předpisy: dle směrnic platných pro přesun sportovních koní 2015 /www.cjf.cz/ 

7. Lékařská služba: Martina Oppltová. 

8. Veterinární služba: zajistí pořadatel, proti úhradě za provedené úkony 

9. Kancelář závodů je umístěna na věži rozhodčích s provozem zahájeným 90 min. před začátkem první 

soutěže a ukončení 30 min. po skončení závodů. 

10. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení startů. Každý zúčastněný kůň bude viditelně označen 
identifikačním číslem v prostorách závodiště. Číslo přiřazuje pořadatel při prezentaci. ID číslo si zajišťuje 
každý soutěžící sám. Pořadatel může v případě, kdy přihlášená dvojice nestartuje a její start nebyl 
přihlašovatelem odvolán do termínu uzávěrky prezentace (tj. 22. 5. 2015- 12h.), požadovat startovné. 

11. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka, pořadatel nepřebírá žádné záruky 

za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně včetně vybavení. 

 



D. Schválení rozpisu 

Rozpis schválil: Michael Moudrý dne: 26. 04. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAŽKA CUP 2015 

 
 

 

   5. ročník seriálu skokových závodů je projektem JK Dražka - MB164, který je zároveň i 
výhradním pořadatelem. 

 
   Otevřené skokové bodovací soutěže pro jezdce na pony (8-16 let), jezdce na velkých 
koních do 21 let, v úrovni skokových soutěží Z – L pro velké koně a LP – STP pro pony. 

 
 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE  
SKOKOVÉHO SERIÁLU * DRAŽKA CUP 2015 

 

 
   Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS. 
   Skokový seriál je přístupný pro jezdce na pony (8-16 let), děti, juniory, jezdce do 21 

let.  
   Všichni s platnou licencí ČJF. 

 
 Jezdci sbírají body v soutěžích dle vlastního uvážení. 
 Jezdcům budou body započteny automaticky. 

 Kvalifikační soutěže budou v rozpise srozumitelně označeny. 
 Pokud jezdec startuje v několika soutěžích během dne, body jsou započítávány z každé 

soutěže zvlášť.  
 Pokud jezdec v jedné soutěži startuje na více koních, je mu započítáván pouze lepší 

výsledek. 

 Jednotlivé kvalifikační soutěže budou vyznačeny v jednotlivých rozpisech a uskuteční se 
v rámci jezdeckých závodů na Dražce v roce 2015, finálové kolo pak 26. 9. 2015. 

 Výsledky kvalifikačních soutěží se mezi sebou sčítají a automaticky se generuje pořadí 
závodníků, které je k dispozici na sekci „Závody“ na 
www.farma.drazka.sweb.cz  

 Počet koní na jezdce do jedné soutěže max. 3. Bodovat však může pouze s jedním, a 
to s lépe umístěným koněm v soutěži.  

 Bodovat může zároveň v několika soutěžích během dne v rámci obou disciplín. 
 
 

 
 

 
 



Žebříček jezdců je rozdělen do kategorií :  
 

PONY JUMP jezdci na pony 8 - 16 let 
 

JUNIOR JUMP jezdci na velkých koních 12 - 21 let 
 

BODOVÁNÍ  

SKOKOVÉHO SERIÁLU * DRAŽKA CUP 2015 

 

Za umístění v jednotlivých skokových kvalifikačních kolech získávají jezdci následující počet 
bodů: 

 
 

DRAŽKA CUP 2014  

JUMP 
Počet bodů dle umístění 

Kategorie vs. soutěže 

                           Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 

a další kteří 

dokončí soutěž 

Pony JUMP – LP 

Junior JUMP – do 100cm, Z  
10 8 6 4 3 2 1 1 1 1 1 

Pony JUMP – SP 

Junior JUMP – do 110 cm, ZL 
12 10 8 6 5 4 3 2 1 1 1 

Pony JUMP – STP 

Junior JUMP – do 120 cm, L 
14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

 V rámci posledního kvalifikačního dne tj. 26. září 2015 budou uděleny umístěným 

jezdcům - dvojnásobky bodů uvedených v tabulce „Bodování“ 
 Pokud je v rozpise bodovaná soutěž otevřena pro jezdce bez omezení, jsou body 

uděleny za skutečné umístění v soutěži – platí pro kategorie  „JUNIOR CUP“.  Při 
udělování bodů nejsou vynechávána pořadí jezdců, kteří nespadají do jednotlivých 
kategorií a jezdců soutěžící s více koňmi. Body za umístění jezdce s dalším koněm 

nejsou nikomu přiděleny.  
 V případě umístění ex equo získávají jezdci za své umístění plný počet bodů dle 

tabulky. 
 Získané body v jednotlivých kvalifikacích jsou jezdci automaticky započítávány pro 

danou kategorii. 

 
 

VYHODNOCENÍ  
SKOKOVÉHO SERIÁLU * DRAŽKA CUP 2015 

 
 V rámci jednotlivých kategorií se body získané v kvalifikačních soutěžích dle výše 

uvedených pravidel sčítají.   
 O umístění v jednotlivých kategoriích rozhoduje součet bodu po posledním 

kvalifikačním kole.  
 Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni v rámci posledního kvalifikačního dne, 

tedy 26. září 2015.  
 Jezdec musí mít pro účast na závěrečném dekorování seriálu – převzetí cen započteny 

alespoň tři výsledky v dané kategorii z minimálně dvou soutěžních dnů. 

 Vítězové a umístění v seriálu-žebříčku, kteří nebudou přítomni na vyhlašování, 
ztrácí nárok na svoji výhru! 

 Při shodném počtu bodů rozhoduje o lepším umístění v žebříčku menší počet startů 
jezdce v kvalifikacích.  

 

 

CENY  



SKOKOVÉHO SERIÁLU * DRAŽKA CUP 2015 

 

Kategorie: 

PONY JUMP 

Umístění jezdci na konečném 1. – 3. místě obdrží finanční ceny v celkové hodnotě 

10.000 Kč 

Rozdělené: 1. – 5.000 Kč; 2. – 3.000 Kč; 3. – 2.000 Kč 

JUNIOR JUMP 

Umístění jezdci na konečném 1. – 3. místě obdrží finanční ceny v celkové hodnotě 

10.000 Kč 

Rozdělené: 1. – 5.000 Kč; 2. – 3.000 Kč; 3. – 2.000 Kč 

 

ORGANIZACE A SCHVÁLENÍ 

SKOKOVÉHO SERIÁLU * DRAŽKA CUP 2014 

 

 Za průběh jednotlivých kol odpovídají hlavní rozhodčí těchto závodů. 

 Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá pořadatel seriálu. 
 Seriál schválil: Michael Moudrý  dne   13. 03. 2015      

 

 

 

 

 

 


