
 
 

      Cena Rotundy - CDN 
                                  Oblastní Mistrovství Prahy 

       Rozpis drezurních závodů ČJF 
         č. 170527A1 

          
1.Základní ustanovení: 
1.1.Základní údaje: 
1.1.1. Kategorie závodů: CDN/A 
1.1.2. Číslo závodů: 170527A1 
1.1.3. Název závodů: Cena Rotundy - CDN 
1.1.4. Pořadatel: Tělovýchovná Jezdecká Jednota  Praha - Přední Kopanina (MA0003) 
1.1.5.  Datum konání: 27. – 28. květen 2017  
1.1.6. Místo konání: Jezdecký areál TJJ  Přední Kopanina, ul. Nové Domy 16, Praha 6 
1.2.Funkcionáři závodů: - ředitel                      Kadlec Antonín  
                                           - sekretář               Pulcová Romana 
 - hlavní rozhodčí Kadlecová Vlasta 
                                          - sbor rozhodčích     Král Pavel 
                                                                                                          Špuláková Eva 

                                  Čmolík Vít 
                                  Čmolíková Eliška 
                                  Marešová Lucie 
                                  Vikartová Renata 

 - hlasatel                    Havelková Magda 
 - výpočetní technika ACE Design, lic.: TJJ Př. Kopanina 
                                           - zpracovatel výsledků Jan Buráň                             
1.3.Technické údaje: 
1.3.1. kolbiště: Drezurní obdélník dle PJS  – písčitý 
1.3.2. opracoviště: písčité 
                                                               
2. SOUTĚŽE  
Sobota 27. května 2017        
č.1 Drezurní soutěž pro pony st.Z: Z-1/2016    otevřená soutěž +   OM (8-10 let)                zápisné 400,-Kč 
č.2 Drezurní soutěž pro pony st.Z: Z4/2016    otevřená soutěž  +   OM (11-13 let)                   zápisné 400,-Kč 
č.3 Drezurní soutěž st.L: DD/2017                                                                                                 zápisné 400,-Kč 
č.4 Drezurní soutěž st.S: JÚ/2016                    otevřená soutěž +   OM starší junioři             zápisné 450,-Kč 
č.5 Drezurní soutěž st.ST: SG/2016                 otevřená soutěž +   OM senioři – Malá Runda zápisné 500,-Kč 
č.6 Drezurní soutěž st.T: IM1/2016   zápisné 550,-Kč      
č.7 Drezurní soutěž st.TT: GP/2016     zápisné 600,-Kč 
č.8 Drezurní soutěž st.S: JJ/2016      zápisné 450,-Kč 
č.9 Drezurní soutěž st.L: JD/2016                                                                                                    zápisné 450,-Kč 
 
Neděle 28. května 2017 
Soutěž č.10 Drezurní soutěž pro pony st.Z: DÚ-B/2016 otevřená soutěž + OM (14-16 let)                     zápisné 400,-Kč 
Soutěž č.11 Drezurní soutěž pro pony st.L: DD/2017                            zápisné 400,-Kč 
Soutěž č.12 Drezurní soutěž st.L: DD/2017                 otevřená soutěž + OM mladší junioři  zápisné 400,-Kč 
Soutěž č.13 Drezurní soutěž st.T: IM-1/2016                                                                                              zápisné 550,-Kč  
Soutěž č.14 Drezurní soutěž st.Z: DÚ-A/2016        otevřená soutěž  + OM děti                   zápisné 400,-Kč 
Soutěž č.15 Drezurní soutěž st.TT: IM-A/2016      otevřená soutěž +  OM senioři  - Velká Runda zápisné 600,-Kč 
Soutěž č.16 Drezurní soutěž st.ST: SG/2016           otevřená soutěž + OM  mladí jezdci zápisné 500,-Kč 
Soutěž č.17 Drezurní soutěž st.S: JÚ/2016                                                                                                        zápisné 450,-Kč 
Soutěž č.18 Drezurní soutěž st.S: JD/2016                                                                                                        zápisné 450,-Kč 
 
3. Přihlášky a časový rozvrh 
3.1.Uzávěrka přihlášek: 24.5.2017 
3.2.Přihlášky- jmenovité ( s uvedením č. licence subjektu, koní a jezdců dle PJS výhradně Online přihláškový systém JIS na adrese: 
www.jezdectvi.org.). 
 

http://www.jezdectvi.org/


Přihláška se stává závaznou až po zaplacení zápisného a požadovaného ustájení, 
pošt.složenkou na adresu:TJJ Přední Kopanina, Nové Domy 16, 164 00, Praha 6, nebo osobně v kanceláři do 24.5.2017. 
Dodatečné přihlášky po uzávěrce (dvojnásobné plnění) lze přijmout nejpozději 2 hod. před začátkem 1. soutěže.  Změna startovního 
pořadí za poplatek 100,-Kč. 
Startovní listiny budou zveřejněny na www.TJJPredniKopanina.cz a JIS. Informace k průběhu závodů a upřesnění časového 
programu na tel. 606 530 997, e-mail: tjjpredni.kopanina@seznam.cz. 
3.3.Prezentace: pátek   26.5.2017 v kanceláři závodů od 15,00 – 18,00 hod. (i telefonicky) 
                           sobota 27.5.2017  od 7,00 – do 8,00 hod. v sekretariátu na závodišti 
3.4.Předběžný časový pogram:  
Sobota 28.5.2017 začátek soutěží:  8,00 hod soutěže č.1,2,3,4,5,6,7,8,9                                                        
Neděle 29.5.2017 začátek soutěží:  8,00 hod soutěže č.10,11,12,13,14,15,16,17,18 
 
4. Technická ustanovení: 
 
4.1.Předpisy: 
4.1.1.Všeobecná a Drezurní pravidla ČJF 2017, platné drezurní úlohy pro rok 2017 a ustanovení tohoto Rozpisu. 
Drezurní úlohy se jezdí zpaměti. Soutěže č.1,2,10,11 dle DP/N2.Všechny úlohy jsou hodnoceny samostatně třemi rozhodčími, dle 
PJS/DP čl.437/N40. 
4.1.2.Dekorování dle PJS, 15 min po skončení příslušné soutěže. 
4.1.3.Ceny: dle PJS/VPčl.126NÚ- Čestné floty 1.-5. místo ve všech soutěžích. 
4.1.4. Koně pohybující se v areálu závodiště musí být označeni číslem, které má každý kůň přidělené na startovní listině. Čísla si 
opatří každý soutěžící vlastní. 
4.1.5.Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
4.1.6.Sázky nejsou povoleny. 
 
4.2.Veterinární předpisy: 
4.2.1.Platné veterinární podmínky pro rok 2017 dle SVS a MěVSv Praze, zák. 166/1999Sb. 
4.2.2.Zdravotní průkazy koní musí být po celou dobu závodů uloženy v sekretariátu závodů. Odběr krve – test A.I.E. ne starší 6ti 
měsíců, zahraniční jezdci: “Zdravotní atest, příloha II EU, ne starší 10 dnů“ a Veterinární pravidla ČJF. 
 
5. Všeobecné údaje:  
 
5.1.Odpovědnost pořadatele: 
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody, onemocnění, ztráty a poškození předmětů. Za způsobilost jezdce i koně účastnit 
se příslušné soutěže je dle V/PJS odst. 118 odpovědný přihlašovatel, u dětí do 18 let rodiče. Veškeré náklady spojené s účastí na 
závodech hradí vysílající složka. 
Psy je povoleno vodit ve sportovním areálu pouze na vodítku. 
 
5.2.Peněžitá plnění: Zápisné je splatné do 24.5.2017 poštovní poukázkou, nebo osobně. 
5.3.Ustájení - box/stelivo: 500,-Kč + záloha 300,-Kč za každý box. 
                      Záloha bude vrácena po předání vyčištěného boxu. 
 
5.4.Ubytování: se nezajištuje 
 
5.5.Poskytované služby: 
5.5.1.Lékařská služba: Zdravotní služba  
5.5.2.Veterinární služba: MVDr. Iveta Nováková proti úhradě 
5.5.3.Podkovářská služba: zajistí pořadatel proti úhradě 
5.5.4.Občerstvení:  na závodišti TJJ Přední Kopanina, Restaurace U Housliček,  
                                 Restaurace u Drahušky 
5.5.5. Parkování dle pokynů pořadatele. 
 
 
 
V Praze 16.4.2017 

                                                    Ředitelství závodů CENA Rotundy - CDN 
 
Rozpis zpracoval: Vlasta Kadlecová 
 
 
 
Rozpis schválila: ing. Renata Habásková, manažer DK                                              
 
Rozpis schválila za OV ČJF Praha: ing. Renata Habásková 
 

http://www.tjjprednikopanina.cz/
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