
 

              

                    
 

Rozpis jezdeckých závodů CDN (507K1)  
Dvůr Stráň Gabrielka (MK0034)  

 

Májový pohár Karlovarského kraje v drezúře 8. ročník 

2. kvalifikační kolo pro ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2016 
7. 5. – 8. 5. 2016 

1. Základní ustanovení 
1.1. Základní informace:  

1.1.1. Kategorie závodů:   Drezurní závody kategorie A s mezinárodní účastí  
 

 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 507K1  
1.1.3. Název závodů: Májový pohár Karlovarského kraje v drezúře 8. ročník  

                            2. kvalifikační kolo pro ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2016 
 

1.1.4. Pořadatel: Dvůr Stráň Gabrielka (MK0034)  
1.1.5. Datum závodů: 7. – 8. 5. 2016  
1.1.6. Místo konání: Jezdecký areál Stráň 6, 360 01 Sadov – Karlovy Vary  

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Kristýna Pisingerová  
Sekretář závodů: Klára Kadeřábková, 737 348 978, infogabrielka@seznam.cz  
Kontaktní osoba: Klára Kadeřábková, 737 348 978, infogabrielka@seznam.cz  
Hlavní rozhodčí: Vít Čmolík  
Sbor rozhodčích (ABC) : Ladislav Dub, Barbora Procházková, Ing. Gabriela Valeriánová   
                                            MUDr. Helena Žižková,  

 

Komisař na opracovišti: Jaromíra Nachtigalová  
Hlasatel:  Karen Štěpničková  
Zpracovatel výsledků: Libuše Kocourková  
Lékařská služba: zajištěna   
Veterinární dozor:  zajištěna  
Podkovář: zajištěn proti úhradě  

 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště: drezurní obdélník 60x20, písčitý s geotextilií   
1.3.2. Opracoviště: 26 x 70, písčitý s geotextílií 
                                     hala 22 x 43, písčitý s geotextílií 

 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka 

Uzávěrka konečných přihlášek 28. 4. 2016 do 23:59. 
   Uzávěrka objednávek ustájení 28. 4. 2016 do 23:59. Informace o ustájení v článku 6.4 tohoto rozpisu.  
 

2.2. Přihlášky 

             Dle PJS výhradně přes on-line přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz 
               (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu) 

 

2.3. Prezentace 
               Na věži rozhodčích  6.5. od 12,00 do 18:00, 7.5. a 8.5. od 7:00 hod. do 8,00 hodin 
               Bez odevzdaných průkazů koní a licencí jezdců na sekretariát, nebude dvojici povolen start!!! 

  

https://www.lgt.com/de/
http://prihlasky.cjf.cz/
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2.4. Start soutěží  
         Sobota, 7.5.2016 08:00 ukončení prezentace (lze i telefonicky, tel: 737 348 978) 

                                     09:00 začátek soutěže č. 1, následuje soutěž č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1.kolo)   
               Neděle, 8.5.2016 08:00 ukončení prezentace (lze i telefonicky, tel: 737 348 978) 
          09:00 začátek soutěže č. 7, následuje soutěž č.8, 9, 10, 11, 12, 7 (2.kolo) 
             Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek. 

    
2.5. Sekretariát závodů 

Sekretariát závodů v areálu na označeném místě, vždy od 7:00 hod. v sobotu půl hodiny po skončení 
poslední soutěže, v neděli půl hodiny po skončení závodů 
 

3. Soutěže, zápisné a ceny 
      Změny ve startovních listinách, přihlášky a změny po uzávěrce za poplatek 100,-Kč 
 

Sobota 7. 5. 2016 
       3.1. Soutěž č. 1 - Drezurní soutěž st. „Z“ čte se úloha DU-A/2016 
      otevřená soutěž 
      startovné 300,- Kč 
      věcné ceny v celkové hodnotě 1.500,- Kč  (1.- 5. místo) 
        

       3.2  Soutěž č. 2 - Drezurní soutěž st. „L“ čte se úloha DD/2016 
      otevřená soutěž 
      startovné 300,- Kč 
      věcné ceny v celkové hodnotě 2.000,- Kč  (1.- 5. místo) 
 

       3.3. Soutěž č. 3 -Drezurní soutěž st. „S“ úloha JU/2016 
      otevřená soutěž  a zároveň kvalifikace do CHALLENGE CUP 

      startovné 300,- Kč 
      věcné ceny v celkové hodnotě 3.000,- Kč  (1.- 5. místo) 
 

        3.4. Soutěž č. 4 - Drezurní soutěž st. „S“ úloha JD/2016 
       otevřená soutěž  
       startovné 300,- Kč 
        věcné ceny v celkové hodnotě 3.000,- Kč  (1.- 5. místo) 
 

        3.5. Soutěž č. 5 - Drezurní soutěž st. „ST“ úloha SG/2016 
       otevřená soutěž a zároveň kvalifikace do TOP TEN CUP 
       startovné 400,- Kč 
       peněžité ceny v hodnotě 4.000,- Kč (1200,- 1000,- 800,- 550,- 450,-) 
 
 

  

https://www.lgt.com/de/


 

              

                    
 

 

 

Rozpis jezdeckých závodů CDN (507K1)  
Dvůr Stráň Gabrielka (MK0034)  

 

Májový pohár Karlovarského kraje v drezúře 8. ročník 

2. kvalifikační kolo pro ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2016 
7. 5. – 8. 5. 2016 

 

        3.6. Soutěž č. 6 – Drezurní soutěž st. „T“ úloha v IM1/2016  
       startovné 400,- Kč¨ 
        peněžité ceny v hodnotě 4.000,- Kč (1200,- 1000,- 800,- 550,- 450,-) 
         
      3.7. Soutěž č. 7 – Dvoukolová drezurní soutěž „TT“ 
      Obě kola jsou zároveň otevřené soutěže 
      1. Kolo dvoukolové drezurní sutěže  st. „TT“ - úloha GP/2016 
       startovné 400,- Kč, věcné ceny v celkové hodnotě 4.000,- Kč  (1.- 5. místo) 
       2. Kolo dvoukolové drezurní soutěže st. „TT“ úloha vGP/2016 
       startovné 400,- Kč, peněžité ceny v hodnotě 4.000,- Kč (1200,- 1000,- 800,- 550,- 450,-) 

 

Neděle  8. 5. 2016 
       3.8. Soutěž č. 8 - Drezurní soutěž st. „Z“ čte se úloha Z4/2016 
      otevřená soutěž 
      startovné 300,- Kč 
      věcné ceny v celkové hodnotě 1.500,- Kč   (1.- 5. místo) 
        

       3.9  Soutěž č. 9 - Drezurní soutěž st. „L“ čte se úloha DD/2016 
      otevřená soutěž 
      startovné 300,- Kč 
      věcné ceny v celkové hodnotě 2.000,- Kč   (1.- 5. místo) 
 

       3.10. Soutěž č. 10 -Drezurní soutěž st. „S“ úloha JD/2016 
      otevřená soutěž a zároveň kvalifikace do CHALLENGE CUP 

      startovné 300,- Kč 
        věcné ceny v celkové hodnotě 3.000,- Kč  (1.- 5. místo) 
  
       3.11. Soutěž č. 11 - Drezurní soutěž st. „ST“ úloha SG/2016 
       otevřená soutěž 
       startovné 400,- Kč 
       peněžité ceny v hodnotě 4.000,- Kč (1200,- 1000,- 800,- 550,- 450,-)  
 

      3.12  Soutěž č. 12 - Drezurní soutěž st. „T“ úloha IM1/2016 
      Otevřená soutěž  a zároveň kvalifikace do TOP TEN CUP (neděle) 
       startovné 400,- Kč 
        peněžité ceny v hodnotě 4.000,- Kč (1200,- 1000,- 800,- 550,- 450,-) 
 

        Rozhodování:  2 rozhodčí z 1 místa dle čl. 432 - NÚ34 soutěže 1 a 7,  
                                  3  rozhodčí, dle čl. 437- NÚ40 – ostatní soutěže 
 

  

https://www.lgt.com/de/
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Pohár Karlovarského kraje v drezúře   
získá dvojice s nejlepším výsledkem součtu procent dosažených v soutěži č. 6 a 12 dělený 2. V případě rovnosti 

průměrných výsledků rozhoduje průměrný výsledek za sed a vliv jezdce, poté nejvyšší dosažený výsledek z jednotlivé soutěže. 
 

Cenu obce Sadov 
získá dvojice s nejlepším výsledkem součtu procent dosažených v soutěži č. 5 a 11 dělený 2. V případě rovnosti průměrných výsledků 

rozhoduje průměrný výsledek za sed a vliv jezdce, poté nejvyšší dosažený výsledek z jednotlivé soutěže. 
 

Cenu Gabrielka Young Talent 
Získá jezdec do 18 let vč. s nejlepším dosaženým průměrným výsledkem (aritmeticky) z minimálně 1 sobotní a 1 nedělní soutěže stupně L 

a nebo S. V případě rovnosti průměrných výsledků rozhoduje průměrný výsledek za sed a vliv jezdce, poté nejvyšší dosažený výsledek 
z jednotlivé soutěže. – Nutné se přihlásit při prezentaci! 

 

Cenu hlavního rozhodčího 
             získá dvojice s nejlepším výsledkem v % v jakékoli soutěži závodů. V případě rovnosti procent rozhoduje  

výsledek ze soutěže vyšší obtížnosti 

        

4. Technická ustanovení 
4.1. Předpisy  

4.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto 
rozpisem závodů. 

4.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126 
4.1.3. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
4.1.4. Sázky nejsou povoleny. 
4.1.5. Technická porada – nekoná se. 

 
4.2. Veterinární předpisy 

4.2.1. Závody se řídí PJS, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly ČJF  a ustanovením tohoto rozpisu. 
4.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně 

vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 
4.2.3. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro 

případnou kontrolu SVS. 
4.2.4. Vyšetření koní na infekční anémii koní nesmí být starší než 6 měsíců. 

 
5. Obecné informace 

5.1. Odpovědnost pořadatele 
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich 
poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle 
VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče. 
 

  

https://www.lgt.com/de/
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5.2. Úhrady a platby 

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel 
 

5.3. Informace pro majitele psů 
Psy je povoleno vodit v celém areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život 
jezdců v kolbišti a opracovišti ! 

 
5.4. Ustájení 
        Pořadatel zajistí ustajení v turnajových boxech přímo v areálu na základě závazné objednávky doručené  
        pořadateli do 28.4.2016 do 23:59 a zaplacení zálohy ve výši 1.800,-Kč/box.  

 Později doručené objednávky ustájení nebo objednávky bez zálohy nebudou potvrzeny! 
        Cena ustájení: 1.800,-Kč včetně sena a slámy. Box lze využít od úterý do neděle. 
   Nevyužité dny se neodečítají.  Piliny lze objednat samostatně při objednávce ustájení za 
        cenu 350,-Kč/balík (460 l slisované).  
 

         Objednávky ustájení a ubytování e-mailem infogabrielka@seznam.cz 
  Záloha za box je splatná na účet č. 163609320/0600 vedený u GE Money Bank.      
              Krmivo: pořadatel nezajišťuje 

            Za objednané a nevyužité ustájení bude účtován poplatek ve výši 100% ceny.  
  Storno objednávky ustájení s vrácením zálohy lze do 28. 4. 2016.  Pořadatel si vyhrazuje právo na výběr 
vratné kauce 300,- Kč/box při předání vyčištěného boxu. Objednavatel odesláním objednávky anebo 
rezervace souhlasí se storno podmínkami pořadatele a pronajímatele. 
 

5.5. Ubytování, elektrické přípojky 
        Na základě závazné objednávky přímo v areálu - Penzion Dvůr Stráň  
         Za objednané a nevyužité ubytování bude účtován poplatek ve výši 100% ceny. 
         Připojení k elektřině: Jen se svolením majitele areálu na vyhrazených místech za poplatek 200,-Kč/den. 
         Připojovaný zodpovídá za bezpečnost připojení a zajistí jeho dozor nebo odpojení v době nepřítomnosti.  
 
5.6. Ostatní služby 

Lékařská služba – zajištěna 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
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5.7. Ubytování 
Rodinný pokoj (max. 4 osoby) 1.500,- Kč 
Apartmán 1 ložnice (max. 5 osob) 1.900,- Kč 
Apartmán 2 ložnice (max. 7 osob) 2.300,- Kč 
3 lůžková chatka 400,- Kč/noc (chatky bez lůžkovin) 
4 lůžková chatka 500,- Kč/noc (chatky bez lůžkovin) 
 

         Objednávky ustájení a ubytování e-mailem infogabrielka@seznam.cz 
 

Těšíme se na Vás! 
1. Schvalovací doložka 

Rozpis zpracovala: Klára Kadeřábková, 31. 3. 2016   
Rozpis za OV ČJF schválil:  Vít Čmolík, 7.4.2016      
 
                             
 
 
 

                     Obec Sadov 
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