
                                                     

 
SK BOROVÁ (MC215) 

Rozpis jezdeckých závodů ČJF 
Drezúrní závody – ČDP 

Národní pohár ČJF dětí a mládeže 
27.5. – 28.5.2017 

 

Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org 
 
Základní informace 
Kategorie závodů: N-ČDP 
Číslo závodů ČJF: 170527C1 
Název závodů: Český drezúrní pohár Borová 
Pořadatel: JS Borová z.s. 
Datum závodů: 27.5. – 28.5.2017 
Místo konání: Borová u Chvalšin, okr. Český Krumlov, 381 01 

 
Funkcionáři závodů: 
Ředitel závodů: Ing. Vlastimil Kamír 
Sekretář závodů: Marcela Kamírová, tel. 724059717, marcela@kamir.cz 
Kontaktní osoba: Marcela Kamírová, tel. 724059717, marcela@kamir.cz 
Hlavní rozhodčí: ing. Iva Schützová (G0412) 
Sbor rozhodčích: MVDr. Ilona Kružíková (G0072), Kamila Vaňková (G1403), Katarína Hlavová 
(F1010), ing.Irena Kotilová (C0030) 
Komisař na opracovišti: Sbor rozhodčích dle denního rozpisu 
Hlasatel: Tereza Kamírová 
Zpracovatel výsledků: Vlastimil Opekar 

Lékařská služba: Zdravotnická služba Český Krumlov  

Veterinární dozor: MVDr.Denisa Němcová, proti úhradě 
 
Technické parametry 
Kolbiště: 70 x 38 m, písek + geotextilie 
Opracoviště:hala  24 x45 m, písek + geotextilie 
Přihlášky a časový rozvrh 
Uzávěrka přihlášek a boxů 22.5.2017 
Přihlášky a prezentace 
Dle PJS výhradně přes online přihláškový systém ČJF: https://www.jezdectvi.org/ 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody) 
Sekretariát závodů – v kanceláři vedle věže rozhodčích 
 
Přehled jednotlivých kol soutěží 

Oblastní mistroství: 

Oblastní výbor Jihočeské oblasti ČJF schválil příspěvky pro první tři umístěné v oblastních mistrovstvích 

všech disciplin a kategorií, které se uskuteční a na startu bude minimálně 5 dvojic:  

V kategorii pony: 2.000,- Kč (1000-600-400) 

V kategorii dětí: 2.000,- Kč (1000-600-400) 

V kategorii juniorů: 3.500,- Kč (2000-1000-500) 

V kategorii ml. jezdců: 3.500,- Kč (2000-1000-500) 

V kategorii seniorů: 6.000,- Kč (3000-2000-1000) 

Peníze budou vyplaceny na účty mateřských JK jezdců. 

Ve všech kategoriích OM budou pro první tři umístěné medaile a keramické ceny. 

 

http://www.jezdectvi.org/


                                                     

Jezdci do 16 let (kategorie děti případně junioři), kteří jsou držiteli licence na velké koně, 

mohou na OM startovat v OM pony i v OM své věkové kategorie, ale pokaždé s jiným 

pony nebo s pony a s velkým koněm. 

 

Sobota 27.5.2017 
č. 1 - soutěž v drezuře stupně „Z“ – úloha DU-A(2016)  

Otevřená soutěž a OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ PONY 
odd. A – jezdci do 18 let na koních a pony bez omezení 
odd. B – jezdci 19+, koně bez omezení  
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (NÚ 34) – z jednoho místa, umístění dle čl. 434 
Startovné: 300,- Kč 
Ceny: Slevové poukázky na 1 nákup u firmy Kamír&Co Pacov (20% - 15%- 10%) 

č. 2 - soutěž v drezuře stupně „Z“ – úloha DU-B(2016) 

Otevřená soutěž a OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ - DĚTI 
odd. A – jezdci do 18 let na koních a pony bez omezení 
odd. B – jezdci 19+, koně bez omezení 
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (NÚ 34) – z jednoho místa, umístění dle čl. 434 
Startovné: 300,- Kč 
Ceny: Slevové poukázky na 1 nákup u firmy Kamír&Co Pacov (20% - 15%- 10%) 

č. 3 - soutěž v drezuře stupně „L“ – úloha DJ (2017) 

Otevřená soutěž a OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ - JUNIOŘI + NOVICE CUP  
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434 
Startovné: 300,- Kč 
Ceny: 1500,- Kč (600, 500, 400) 

č. 4 - soutěž v drezuře stupně „L“ – úloha FEI PU (2016) 

Otevřená soutěž + CHALLENGE CUP + JUNIOR TROPHY  
Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434 
Startovné: 350,- Kč 
Ceny: 1500,- Kč (600, 500, 400) 

č. 5 - soutěž v drezuře stupně „S“ – úloha JU (2016)  

Otevřená soutěž a OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ - MLADÍ JEZDCI  
Současně CHALLENGE CUP + JUNIOR TROPHY  
Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434 
Startovné: 350,- Kč 
Ceny peněžité: 3000,- Kč (900, 700, 500, 450, 450) 

č. 6 - soutěž v drezuře stupně „ST“ – úloha PSG (2016)  

Otevřená soutěž a OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ - SENIOŘI + TOP TEN CUP 
Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434 
Startovné: 400,- Kč 
Ceny peněžité: 5000,- Kč (1500, 1200, 900, 800, 600) 
 

Neděle 28.5.2017 
č. 7 - soutěž v drezuře stupně „Z“ – úloha Z4 (2016) 

odd. A – jezdci do 18 let na koních a pony bez omezení 
Národní pohár – pony 8-10 let 
Národní pohár – pony 11-13 let 
odd. B – jezdci 19+, koně bez omezení 
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (NÚ 34) – z jednoho místa, umístění dle čl. 434 
Startovné: 300,- Kč 
Ceny: Slevové poukázky na 1 nákup u firmy Kamír&Co Pacov (20% - 15%- 10%) 

č. 8 - soutěž v drezuře stupně „L“ – úloha L0 (2016) 

odd. A – jezdci do 18 let na koních a pony bez omezení 



                                                     

odd. B – jezdci 19+, koně bez omezení  
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (NÚ 34) – z jednoho místa, umístění dle čl. 434 
Startovné: 300,- Kč 
Ceny: Slevové poukázky na 1 nákup u firmy Kamír&Co Pacov (20% - 15%- 10%) 
 

č. 9 - soutěž v drezuře stupně „L“ – úloha DD (2016) 

Národní pohár – pony 14-16 let 
Národní pohár – děti na velkých koních 
Otevřená soutěž + NOVICE CUP 
Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434 
Startovné: 300,- Kč 
Ceny peněžité: 2000,- Kč (1000, 500, 500) 

č. 10 - soutěž v drezuře stupně „S“ – úloha JD (2016) 

Národní pohár – junioři 
 
Otevřená soutěž + CHALLENGE CUP + JUNIOR TROPHY 
Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434 
Startovné: 350,- Kč 
Ceny peněžité: 3000,- Kč (900, 700, 500, 450, 450) 

č.11 - soutěž v drezuře stupně „T“ – úloha IM-1 (2016) 

Otevřená soutěž + TOP TEN CUP 
Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434 
Startovné: 400,- Kč 
Ceny peněžité: 5000,- Kč ( 1500,200, 900, 800, 600) 
 
Podmínky účasti, kvalifikace – viz pravidla Českého drezurního poháru 2017  
www.ceskydrezurnipohar.cz 
Technická ustanovení 
Předpisy 
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními 
pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
 
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128 
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS 
Sázky nejsou povoleny 

 
Veterinární předpisy 
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat 
doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok. Účastníci závodů jsou povinni se 
řídit pokyny určeného pracovníka - pořadatele a to včetně vyložení koní  
do příchodu veterinárního lékaře. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař 
závodů při příjezdu. 
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 VP 
odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závody hradí vysílací složka / 
přihlašovatel. 
Informace pro majitele psů 
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v 
kolbišti a opracovišti ! 
 

Přihlášky a časový rozvrh 
Uzávěrka – uzávěrka jmenovitých přihlášek 22.5.2017 do 24 h konečných při prezentaci 
Přihlášky 
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF:  http://www.jezdectvi.org  
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu) 
Prezentace – pátek 26.5.2017 - 17 – 19 h, kancelář vedle věže rozhodčích, telefonicky 
Technická porada – se nekoná 

http://www.jezdectvi.org/


                                                     

Start soutěží (zkoušek) 
sobota i neděle – start 1.a 7.soutěže -  8 hod, ostatní následně  
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startů a změnu časového programu. 
Dekorování a předání cen po skončení v korektním úboru. 
Sekretariát závodů – kancelář vedle věže rozhodčích 
v pátek 15 – 18 hod, v sobotu a neděli 7.30 – 19 hod 
 
 
 
Ustájení 
Boxové ustájení od 26.-28.5.2017 (piliny, seno, voda) -1400 Kč 
Platba na účet 404840241/0100, VS-číslo licence jezdce 
Ustájení je nutno zaplatit do 21. 5. 2017! 
Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje 
Ubytovna Na hřišti – 3 km – 724 917 696 
Penzion Střemily – 5 km – 777 794 892 
Restaurace Na rynku - 3 km – 603 964 509 
El. přípojka – 300Kč/pá-ne 
Ostatní služby 
Veterinární služba – Zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – Zajištěno v areálu závodiště po celou dobu závodů 
Parkování vozidel –V areálu 
 
Rozpis zpracoval:  
21.4.2017 Marcela Kamírová     
Rozpis za OV ČJF schválil: 
26.4.2017 Mgr. Kateřina Hanušová 


