
Sportovní stáj Svobodová, z.s. 

 

ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ 

 
1. Základní údaje: 
  
1.1. název závodů: Drezurní závody v rámci Severočeského drezurního poháru 2015 

                               a Severočeského drezurního poháru 2015 - HOBBY 
1.2. číslo závodů: 628E1 

1.3. pořadatel: Sportovní stáj Svobodová, z.s. ME 0201  

1.4. datum konání: 28. června 2015  

1.5. místo konání: jízdárna Bystřany – Úpořiny, Úpořiny 26, Bystřany 415 01   

1.6. kolbiště: pískovoškvárové 50x60m  

1.7. opracoviště: pískovoškvárové 50x35m  

 

2. Funkcionáři závodů: 
  
2.1. ředitelka závodů: Bc. Lucie Veselá  

2.2. sekretář závodů: Karolína Valentová  

2.3. hlavní rozhodčí:  Nella Gottweisová 

2.4. členové sboru rozhodčích: Mgr. Miriam Pavloušková, Ing. Kateřina Slováková, Mgr. Radek Carva  

2.5. komisař na opracovišti: člen sboru rozhodčích, dle rozhodnutí hlavního rozhodčího  

2.7. hlasatel: Barbora Hlavsová  

2.8. výpočetní technika: Dana Mudrochová 

  

3. Technické údaje: 

  

3.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu, platné veterinární směrnice.  

3.2. Soutěže:  

Soutěž č. 1: CENA STÁJE ŽALANY - Hobby drezurní úloha stupně Z – Z0/2014  

Přístupna bez omezení. Rozhodování dle DP čl.432/N 34 „ z jednoho místa“.  

Úloha je čtená, každý si zajistí svého čtenáře. 

Startovné: 200,-Kč  

Ceny: na min.prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v hodnotě min. 500,- 

 

Soutěž č. 2: CENA LENKYDORTY - Drezurní úloha stupně P4/2014  
Soutěž přístupná pro jezdce do 16ti let na pony. Rozhodování dle DP čl. 432/ N 34 „ z jednoho místa“.  

Úloha je čtená, každý si zajistí svého čtenáře.  

Startovné: 250,-Kč  

Ceny: na min.prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v hodnotě min.1500,- 

 

Soutěž č. 3: CENA ST.HIPPOLYT - Drezurní úloha stupně Z – Z0/2014  
Přístupno bez omezení, i pro jezdce na pony. Rozhodování dle čl.432/N 34 „ z jednoho místa“.  

Úloha je čtená, každý si zajistí svého čtenáře. 

Startovné: 300,-Kč  

Ceny: na min.prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v min.hodnotě 2000,- 

 

Soutěž č. 4: CENA JK ÚSTÍ NAD LABEM - Drezurní úloha stupně Z – DU-A/2015  
Soutěž přístupná pouze pro velké koně. Hodnocení dle DP čl. 432/ N 34 „ z jednoho místa“.  

Startovné: 350,-Kč  

Ceny: na min. prvních třech místech budou rozděleny věcné ceny v min. hodnotě 2000,- 

 
Soutěž č. 5: CENA DAŇOVÉ KANCELÁŘE ING. VLADIMÍRA ŠRETRA - Drezurní úloha stupně L0/2013 

Přístupno bez omezení. Rozhodování dle čl.432/N 34 „ z jednoho místa“.  

Úloha je čtená, každý si zajistí svého čtenáře. 

Startovné: 350,-Kč  

Ceny: na prvních pěti místech budou rozděleny peněžní ceny (1000,-,700,-,600,-350,-350,-) 

 



Drezurní soutěž č.1 je zároveň 1.kvalifikačním kolem Severočeského drezurního poháru 2015 - hobby a 

soutěže č. 2,3,4 a 5 jsou zároveň 1.kvalifikačním kolem Severočeského drezurního poháru 2015. 

 

3.3. Předběžný časový program závodů  

Do 8,00 hod ukončení prezentace soutěže č. 1, do 9,00 hod prezentace pro ostatní soutěže  

V 9,00 hod zahajovací program a soutěž č.1,2,3,4,5 

  

4. Všeobecné údaje:  
 

4.1. Účast pouze na základě řádně vyplněné a včas poslané přihlášky a zaplacení všech poplatků. 

 

4.2. Jmenovité přihlášky zasílejte prostřednictvím on-line systému nebo na e-mail: svobodova@uporiny.cz  

Tel: 733 687 614.  Přihláška musí obsahovat: jméno jezdce, jméno koně, číslo soutěže.  

V případě velkého počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo omezení počtu startujících!!!!  

Dále si vyhrazujeme právo zrušit jakoukoliv vypsanou soutěž z důvodu nedostatečného počtu soutěžích.  

 

4.2. Uzávěrka jmenovitých přihlášek do 25.6.2015  

 

4.3. Technická porada se nekoná. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. Veškeré náklady spojené s účastí hradí 

vysílající složka.  

 

4.4. Ceny a peněžité plnění  

Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VOP čl. 127. Startovné bude vybíráno při 

prezentaci, viz jednotlivé soutěže.  

 

5. Veterinární předpisy: 

  

5.1. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární osvědčení pro přesun koní, 

opatřené všemi předepsanými náležitostmi platnými na rok 2015. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny určeného 

pracovníka pořadatele.  

5.2. Veterinární přejímka koní se nekoná.  

 

6. Poskytované služby  
 

6.1. Lékařskou službu zajišťuje Hana Dvořáková DiS.  

6.2. Veterinární službu zajišťuje MVDr. Juraj Vrabec  

6.3. Podkovářská služba zajištěna.  

 

7. Stravování  
Zajištěno v areálu závodů.  

 

8. Kontaktní osoba  
Mgr. Petra Svobodová 733 687 614  

 

9. Ostatní ustanovení  
 

Ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána ¼ startujících – nejméně však 5 dvojic. Technická porada se nekoná, 

veškeré informace budou dostupné při prezentaci na věži rozhodčích. Pořadatel nepřebírá v žádném případě 

zodpovědnost za nehody a škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení. 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:  29.5.2015 Mgr. Svobodová Petra 

 

Schválila za SčO ČJF: 1.6.2015  Jaroslava Vávrová 
 

 


