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SOUTĚŽE 
 
Pátek 22. 5. 2015 
P. Trénink v obdélníku 14 ‐ 18 hod 
 
Sobota 23. 5. 2015 
1. Drezurní úloha P4/2014. Obdélník 20 x 40 m, soutěž je přístupná pro jezdce na pony.  
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (N 34) – dva rozhodčí z jednoho místa, umístění dle čl. 434 
Startovné : 300,‐ Kč . Floty dle PJS. Věcné ceny v hodnotě 500,‐ Kč.  
 
2. Drezurní úloha P5/2014. Obdélník 20 x 40 m, soutěž je přístupná pro jezdce na pony. 
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (N 34) – dva rozhodčí z jednoho místa, umístění dle čl. 434 
 Startovné : 300,‐ Kč . Floty dle PJS. Věcné ceny v hodnotě 500,‐ Kč.  
 
A. Drezurní úloha Z1/2014 hobby. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.  
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (N 34) – dva rozhodčí z jednoho místa, umístění dle čl. 434 
Startovné : 300,‐ Kč. Peněžité ceny na 1.‐3. místě, v celkové hodnotě 1500,‐ Kč (700 ‐ 500 ‐ 300). 
 
3. Drezurní úloha Z2/2014. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.  
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (NÚ 34) – dva rozhodčí z jednoho místa, umístění dle čl. 434 
Startovné : 300,‐ Kč Peněžité ceny na 1.‐3. místě, v celkové hodnotě 1500,‐ Kč (700 ‐ 500 ‐ 300).  
 
4. Drezurní úloha DU‐A/2015. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně. 
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (NÚ 34) – dva rozhodčí z jednoho místa, umístění dle čl. 434 
Startovné 400,‐ Kč; ceny: 1600,‐ Kč (700 – 500 ‐ 400) 
 
5. Drezurní úloha 4U/2013. Soutěž je přístupná pro všechny čtyřleté koně. 
Kvalifikační kolo KMK ČR 2015  
Zpaměti. Hodnocení  dle  čl.  432.N35  a  přílohy  3  ‐  tři  rozhodčí  od  jednoho  stolu  (C),  umístění  dle  čl. 
434.3.1. Startovné 400,‐ Kč. Poháry na 1.‐3. místě. 
 
6. Drezurní úloha 5U/2009. Soutěž je přístupná pro všechny pětileté koně. 
Kvalifikační kolo KMK ČR 2015 
Zpaměti. Hodnocení  dle  čl.  432.N35  a  přílohy  3  ‐  tři  rozhodčí  od  jednoho  stolu  (C),  umístění  dle  čl. 
434.3.1. Startovné 400,‐ Kč. Poháry na 1.‐3. místě. 
  
7. Drezurní úloha 6U/ 2009. Soutěž je přístupná pro všechny šestileté koně.  
Kvalifikační kolo KMK ČR 2015 
Zpaměti. Hodnocení  dle  čl.  432.N35  a  přílohy  3  ‐  tři  rozhodčí  od  jednoho  stolu  (C),  umístění  dle  čl. 
434.3.1. Startovné 400,‐ Kč. Poháry na 1.‐3. místě. 
  
8. Drezurní úloha DD/2015. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně 
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432, umístění dle čl. 434 (N39), rozhodování ‐ 3 rozhodčí ‐ čl. 437 (N40)  
Startovné 400,‐ Kč; ceny: 1600,‐ Kč ( 700 – 500 ‐ 400) 
 
9. Drezurní úloha DJ/2015. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně,  
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432, umístění dle čl. 434 (N39), rozhodování ‐ 3 rozhodčí ‐ čl. 437 (N40)  
Startovné 400,‐ Kč; ceny: 1600,‐ Kč ( 700 – 500 ‐ 400) 



 
10. Drezurní úloha JU/2009. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně,  
Zpaměti. Hodnocení dle čl. 432, umístění dle čl. 434 (N39), rozhodování ‐ 3 rozhodčí ‐ čl. 437 (N40)  
Startovné 500,‐ Kč; ceny: 1800,‐ Kč ( 700 – 600 ‐ 500) 
 
 
Neděle 24. 5. 2015 
 
11. Drezurní úloha 4U/2013. Soutěž je přístupná pro všechny čtyřleté koně. 
Kvalifikační kolo KMK ČR 2015  
Zpaměti. Hodnocení  dle  čl.  432.N35  a  přílohy  3  ‐  tři  rozhodčí  od  jednoho  stolu  (C),  umístění  dle  čl. 
434.3.1. Startovné 400,‐ Kč. Poháry na 1.‐3. místě. 
 
12. Drezurní úloha 5U/2009. Soutěž je přístupná pro všechny pětileté koně. 
Kvalifikační kolo KMK ČR 2015 
Zpaměti. Hodnocení  dle  čl.  432.N35  a  přílohy  3  ‐  tři  rozhodčí  od  jednoho  stolu  (C),  umístění  dle  čl. 
434.3.1. Startovné 400,‐ Kč. Poháry na 1.‐3. místě. 
  
13. Drezurní úloha 6U/ 2009. Soutěž je přístupná pro všechny šestileté koně.  
Kvalifikační kolo KMK ČR 2015 
Zpaměti. Hodnocení  dle  čl.  432.N35  a  přílohy  3  ‐  tři  rozhodčí  od  jednoho  stolu  (C),  umístění  dle  čl. 
434.3.1. Startovné 400,‐ Kč. Poháry na 1.‐3. místě. 
 
14. Drezurní úloha DU‐B/2015. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně. 
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432, umístění dle čl. 434 (N39), rozhodování ‐ 3 rozhodčí ‐ čl. 437 (N40)  
Startovné 400,‐ Kč; ceny: 1600,‐ Kč ( 700 – 500 ‐ 400) 
 
15. Drezurní úloha DD/2015. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně. 
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432, umístění dle čl. 434 (N39), rozhodování ‐ 3 rozhodčí ‐ čl. 437 (N40)  
Startovné 400,‐ Kč; ceny: 1600,‐ Kč ( 700 – 500 ‐ 400) 
 
16. Drezurní úloha S0/2013. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně,  
Zpaměti. Hodnocení dle čl. 432, umístění dle čl. 434 (N39), rozhodování ‐ 3 rozhodčí ‐ čl. 437 (N40)  
Startovné 500,‐ Kč; ceny: 1800,‐ Kč ( 700 – 600 ‐ 500) 
 
17. Drezurní úloha JD/2009. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně,  
Zpaměti. Hodnocení dle čl. 432, umístění dle čl. 434 (N39), rozhodování ‐ 3 rozhodčí ‐ čl. 437 (N40)  
Startovné 500,‐ Kč; ceny: 1800,‐ Kč ( 700 – 600 ‐ 500) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startovní pořadí ve všech soutěžích bude losováno programem Ace Gallop. Jakékoliv vyžádané a 
provedené změny ve startovních listinách budou zpoplatněny dle sazebníku ČJF. 
Den před soutěží do 18 hod možnost poslední změny. Každá další změna 100 Kč, pokud bude přijata. 



Každý soutěžící si zajistí svého čtenáře čtené úlohy. 
   
 
Předběžný časový harmonogram: 

 přihlášky do středy 20. 5. 2015, ve čtvrtek budou předběžné startky, den před soutěží do 18 hod 
možnost poslední změny. Každá další změna 100 Kč, pokud bude přijata. 

 zahajovací  tréninky v  soutěžním obdélníku  ‐ pátek 22. 5. 2015 od 14 hod  ‐ nutno  se přihlásit 
předem 

prezentace v sobotu a neděli od 7:00 ‐ 7:30 hod v kanceláři závodu.  

 Nutno se prezentovat nejpozději vždy jednu hodinu před začátkem soutěže.  

 Kontaktní tel. 727 901 407 volejte, jen když máte změnu! 

 začátek soutěže č. 1 a 12 bude v 8:30 hodin, ostatní následně.  Informace, předběžné startky a 
předběžný  časový  harmonogram  bude  zveřejněn  na www.jezdci.cz,  odkaz  na  facebooku Dvůr 
Nové Zámky. 
 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO na změnu programu a časového harmonogramu v závislosti na počtu 
došlých přihlášek, povětrnostních podmínek a vlivů, odmítnutí přihlášky v závislosti na počtu 
přihlášených. 
Psi možno jen na vodítku, zákaz volného pobíhání psů. 
 
 
Prosím nastudujte si cestu k nám na www.dvurnovezamky.cz. Nejbližší sjezd Mladeč z dálnice R35 je 
průjezdný jen pro osobní auta a vozíky do výšky 2,75m. 
 
 

 
Andrea Dostálová  
ředitelka závodů 

Rozpis byl schválen 6.5.2015 (38/2015) 

 
 

 


