
      Mistrovství Prahy v drezuře       
 CENA  ROTUNDY - CDN 2015 
                                                  

                                   Rozpis drezurních závodů  
č. 523A1 

                                  
 
1.Základní údaje: 
 
1.1. pořadatel:    Tělovýchovná Jezdecká Jednota  Praha - Přední Kopanina (MA003) 
                              z pověření OV ČJF Praha 

1.2. datum konání: 23. – 24.května 2015  
1.3. místo konání: Jezdecký areál TJJ  Přední Kopanina, ul.Nové Domy č.16, Praha 6 
1.4. kolbiště:          drezurní obdélník písčitý 20x60 m 
1.5. opracoviště:    písčité  
1.6   funkcionáři závodů:     -ředitel                    Kadlec Antonín  
                                               - sekretář              Pulcová Romana 
                                    - hlavní rozhodčí:  Vlasta Kadlecová mistr sportu 
                                              -sbor rozhodčích:    Král Pavel 

                                 MVDr.Ilona Kružíková 
                                 Ing.Simona Fialová 
                                 Špuláková Eva 
                                 ČmolíkVít 
Výpočetní technika:ACE Drezura, fy.ACE DESING BRNO 

2.Technické údaje: 
 
2.1. předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, platné drezurní úlohy pro rok 2015 a  
                         ustanovení tohoto rozpisu.Úlohy se jedou zpaměti.         
2.2. SOUTĚŽE  
Sobota 23.května 2015 
Soutěž č.1Drezurní soutěž st.Z -DÚA/2015 (otevřená soutěž) 
Soutěž č.2Drezurní soutěž st.L -DD/2015 (otevřená soutěž) 
Soutěž č.3Drezurní soutěž st.S -JÚ/2009 (otevřená soutěž) 
Soutěž č.4Drezurní soutěž st.S -JÚ/2009 (otevřená soutěž určená pro Ml.Juniory) 
Soutěž č.5Drezurní soutěž st.ST-SG/2009 Mistrovství Prahy Ml.Jezdců (otevřená soutěž) 
Soutěž č.6Drezurní soutěž st.TT- GP/ 2014 CENA ROTUNDY (otevřená soutěž) 
Soutěž č.7Drezurní soutěž st.S - JD/2009 Mistrovství Prahy St. Juniorů (otevřená soutěž) 
Soutěž č.8Drezurní soutěž st.T-  IM1/2009/otevřená soutěž 
Neděle 24.května 2015 
Soutěž č.9Drezurní soutěž st.L- DD/2015 (otevřená soutěž) 
Soutěž č.10Drezurní soutěž st.L DD/2015  Mistrovství Prahy kategorie Děti 
Soutěž č.11Drezurní soutěž st.S-JÚ/2009 (otevřená soutěž) 
Soutěž č.12Drezurní soutěž st.T- IM1/2009 Mistrovství Prahy kategorie Seniorů 
                                                          (otevřená  soutěž) 
Soutěž č.13Drezurní soutěž st.S- JÚ/2009  Mistrovství Prahy kategorie Ml.Junioři        
Soutěž č.14Drezurní soutěž st.TT-vGP/2014 CENA ROTUNDY (otevřená soutěž) 



 
2.2 Předběžný časový pogram:  
Prezentace: pátek   22.5.2015   13,00 – 15,00hod      
                     Sobota 23.5.2015  začátek soutěží:  8,00hod soutěže č.1,2,3,4,5,6,7,8        
          Neděle 24.5.2015  začátek soutěží:  8,00hod soutěže č.9,10,11,12,13,14 
 
 
 
 
3. Všeobecné údaje:  
3.1.Jmenovité přihlášky( s uvedením čís.licence subjektů, koní a jezdců) on-line na 
www.cjf.cz, nebo na e-mailovou adresu: tjjpredni.kopanina@seznam.cz Přihláška se stává 
závaznou až po zaplacení zápisného a požadovaného ustájení,poštovní složenkou na 
adresu:TJJ PředníKopanina, ul.Nové Domy 16, 164 00 Praha 6. Dodatečné přihlášky po 
uzávěrce (dvojnásobné peněžité plnění)lze přijmout nejpozději 1 den před konáním 
závodů.Informace o přijetí přihlášky, k průběhu závodů a upřesnění časového programu na 
tel. +420606530997  
Změna startovního pořadí za poplatek 100,-Kč 
Uzávěrka přihlášek:17.května 2015   
 
3.2.Peněžitá plnění:Zápisné je splatné do 17.5.2015, pošt.poukázkou,nebo osobně. 
       Soutěž č.1, =  350,-Kč     Soutěž č.2,9,10 = 400,-  Soutěž č.3,4,7,11,13 = 450,-Kč     
       Soutěž č.5, = 550,-Kč         Soutěž č.8,12 = 600,-Kč      Soutěž č.6,14, = 800,-Kč 
3.4.Ustájení: box/stelivo:500,-Kč za 1den (možnost zakoupení sena 200,-Kč/den) 
+ záloha ve výši 300,-Kč za každý box, bude vrácena po předání vyčištěného boxu   
4.Veterinární předpisy: 
Platné veterinární podmínky pro rok 2015 dle SVS a MěVS v Praze,zák.166/1999Sb 
 
5.Poskytované služby: 
5.1.Lékařská služba: MUDr.Ivan Jeřábek po celou dobu konání soutěží 
5.2.Veterinární služba:stálá 
5.3.Podkovářská služba:zajistí pořadatel proti úhradě 
5.4.Občerstvení v areálu TJJ Přední Kopanina 
 
6.Ostatní údaje: 
6.1.Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
6.2.Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty 
předmětů a jejich poškození 
6.3.Dekorování a floty dle PJS po skončení příslušné soutěže. 
6.4.Ceny:  Čestné floty, Mistrovské soutěže Poháry  
 
 
V Praze 29.4.2015 

                                                           Ředitelství závodů CENA  ROTUNDY - CDN 
 

 
 
Rozpis schválil za OV ČJF Praha                                                                                  
Ing.Renata Habásková                                                                            


