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Přihláška na závody: www.jezdectvi.org 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CDN závody kategorie A 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170630B1 
1.1.3. Název závodů: Šampionát  Y + S  v drezuře 2017 
1.1.4. Pořadatel: Jezdecký spolek Královický dvůr MB0438 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: -- 
1.1.6. Datum závodů: 30.6. - 2.7.2017 
1.1.7. Místo konání: Královice 91, Slaný 274 01 
1.1.8. Omezující kritéria: Kriteria jsou uvedena v rozpisu šampionátu 2017 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: Jiří Svoboda 732 373 283, Jarikson@seznam.cz 

Sekretář závodů: Jiří Svoboda 732 373 283, Jarikson@seznam.cz 

Kontaktní osoba: Jiří Svoboda 732 373 283, Jarikson@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí: Vít Čmolík D0055 
Sbor rozhodčích: (abc)  Eliška Čmolíková D0778, ing. Renata Habásková A 1066, 

Bc. Katarína Hlavová F 1010, Vlasta Kadlecová A 0001,  
MVDr Ilona Kružíková G 0072, Ing. Iva Schützová G 0412,  
Ing. Gabriela Valeriánová D 0069, MUDr. Helena Žižková A 0111 

Komisař na opracovišti: Jaroslav Chvapil B0586 a střídání ze sboru rozhodčích 
Hlasatel: Jan Matuška 
Zpracovatel výsledků: Jana Kosařová 
Lékařská služba: Miroslava Zítková, 736 721 795 

Veterinární dozor: MVDr. Jiří Hrdina 

Podkovář: Zajištěn proti úhradě 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Obdélník A:  20 x 60 m bílý písek + geotextilie        
1.3.2. Obdélník B:  20 x 60 m bílý písek + geotextilie 
1.3.3. Opracoviště:                 hala rozměrx 25 x 60 m geotextilie 
1.3.4. Opracování:  možné 1 hodinu před začátkem soutěží a ½ hodiny po skončení 

                                        ve čtvrtek budou oba obdélníky otevřeny od 16 do 18,30 hod 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka  
               Uzávěrka přihlášek je do  27.6.2017 
                Uzávěrka rezervace boxů je do  27.6.2017 
                Informace o rezervaci boxů v článku 6.3 tohoto rozpisu  
                Po uzávěrce se  již nelze přihlásit, změny ve startovních listinách dle PJS 
                Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky  a to i v řádném termínu, především z důvodu 
                omezení  počtu startujících na požadovanou úroveň. 
 

2.2. Přihlášky 

http://www.jezdectvi.org/
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Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: www.jezdectvi.org 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu) 

 

2.3. Prezentace ukončení prezentace nejpozději pátek do 8,00 hodin 
          Prezentovat se je možno i telefonicky na čísle  +420 725 013 821 ve čtvrtek do 19.hodin na telefoním  
            čísle  +420 604 532 395,  případné změny budou zpoplatněny dle PJS 

 

2.4. Technická porada  se nekoná  
 

2.5. Start soutěží (zkoušek)   
Pátek 9,00 hod, sobota a neděle začátek 8:00 hod. prvních soutěží dne, čas zahajovacího tréninku cca 9,00 hodin 

            Časový harmonogram soutěží a jejich sled bude upraven dle počtu došlých přihlášek. 
                  Bez předání zdravotních průkazů na věži rozhodčích nebude umožněn start koně.  

            Dekorování soutěží šampionátu proběhne vždy po skončení soutěží druhých kol pro obě  
            kategorie, u ostatních soutěží ihned po ukončení soutěže, místo a způsob dekorace budou oznámeny. 
            Startky budou vyvěšeny před konáním závodů na webu http://kralovickydvur.cz/ a JIS 

             
2.6. Sekretariát závodů 

Otevřen po celý závodní den na věži rozhodčích od 7,00 hodin do skončení soutěží 
 

2.7. Další důležité informace  
V pátek dopoledne proběhne školení národních rozhodčích a specialistů ve stupni „TT“,  
čas zahájení 9,30 hodin. Školení povede ing.Gabriela Valeriánová rozhodčí FEI*** 
 

3. Přehled jednotlivých kol  a soutěží 
Soutěže Šampionátu v drezuře 2017:  
         Zahajovací trénink pro jezdce šampionátu 
         ŠAMPIONÁT „L“ S+Y – 1.kolo soutěž č.13 DJ, 2.kolo soutěž č.17 vL.  
         ŠAMPIONÁT „S“ S+Y  – 1.kolo soutěž č.14 JD, 2.kolo soutěž č.18 vJ.  
         ŠAMPIONÁT „ST“ S+Y – 1.kolo soutěž č.15 SG., 2.kolo soutěž č.19 vY.  
         ŠAMPIONÁT „TT“ S – 1.kolo soutěž č.16 IMA., 2.kolo soutěž č.20 IMB.  
 Paradrezurní soutěže zařazené do Paradrezurního poháru a Paradrezurního poháru Novice 2017: 
         5.  Paradrezurní soutěž - úloha Team Test  a úloha Novice A  
         12. Paradrezurní soutěž -  úloha Individual Test a úloha Novice B 
         21. Paradrezurní soutěž  - úloha Freestyle Test       
Ostatní soutěže: 
         1. Soutěž FEI PÚ – soutěž pro pony a pony pohár – jezdci na pony 8 – 16 let 
         2. Soutěž DU-A - otevřená soutěž a pony pohár -  jezdci na pony 8 – 10 let 
         3. Soutěž DU-B - otevřená soutěž a pony pohár - jezdci na pony 11 – 13 let 
         4. Soutěž DD – otevřená soutěž a pohár dětí na velkých koních 
         6. Soutěž JU – otevření soutěž a  pohár juniorů 
         7. Soutěž SG – otevřená soutěž 
         8. Soutěž IM1 – otevřená soutěž 
         9. Soutěž DU-B - otevřená soutěž a pony pohár - jezdci na pony 11 – 13 let 
         10. Soutěž DD – otevřená soutěž a pohár dětí na velkých koních 
         11. Soutěž JU – otevřená soutěž a  pohár juniorů 
         22. Soutěž Z4 – otevřená soutěž a pony pohár -  jezdci na pony 8 – 10 let 
         23. Soutěž DD – otevřená soutěž a pony pohár – jezdci na pony 8 – 16 let 
         24. Soutěž JD – otevřená soutěž 
 
 
 
 

http://www.jezdectvi.org/
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Rozdělení úloh na dva obdélníky: 
Obdélník A Obdélník B 

Pátek začátek 9,00 Pátek začátek 9,00 

Zahajovací trénink pro jezdce šampionátu 1. FEI – PU    Národní pohár drezura pony 

Školení rozhodčích  GP – 9,30 2. DU – A      Národní pohár drezura pony 

 3. DU – B      Národní pohár drezura pony 

      6. JU    Národní pohár drezura junioři 4. DD             Národní pohár drezura děti 
      7. SG 5.    Paradrezurní soutěž Team test/Novice A 

Sobota začátek 8,00 Sobota  začátek 8,00 

     8. IM 1  

13.  DJ – 1. Kolo Šampionát     9. DU – B     Národní pohár drezura pony 

14.  JD – 1. Kolo Šampionát     10.DD          Národní pohár drezura děti    

15.  SG – 1. Kolo Šampionát     11. JU          Národní pohár drezura junioři 

16.  IM-A – 1. Kolo Šampionát     12. Paradrezurní soutěž Individual test/Novice B 

  

Neděle začátek 8,00 Neděle začátek 8,00 

    17. vL – 2.Kolo Šampionát     22. Z4       Národní pohár drezura pony 

    18. vJ – 2.Kolo Šampionát     23. DD      Národní pohár drezura pony 

    20. IM-B – 2.Kolo Šampionát     21. Paradrezurní soutěž Freestyle test 

    19. vY – 2.Kolo Šampionát     24. JD        

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny   
Pátek:  
 Zahajovací trénink pro jezdce šampionátu 
           Jede se na obdélníku 20 x 60, je přístupný pouze pro dvojice startující v soutěžích Šampionátu 2017, počet startujících 
           max. 36 dvojic – účast dle pořadí došlých přihlášek, startovní listina a čas zahájení  budou zveřejněny. Každá dvojice  
           může startovat maximálně s dvěma koňmi přihlášenými do šampionátu, v přihlášce nutno nahlásit stupeň soutěže.  
           Bude zajištěn dohled rozhodčího. Stanovený čas  5 minut na obdélníku + 5 minut okolo obdélníku. V polovině  
           startujících bude obdélník upraven - Startovné: 150,- Kč.  
      
1.Drezurní soutěž stupně L – FEI - PU/2016  -  pouze pro jezdce na pony 8 – 16 let – Pohár pony 
           Rozhodování dle národní úpravy N39 – třemi rozhodčími  
           Startovné: 350,- Kč  
           Ceny v obou odděleních : Věcné v hodnotě minimálně 1.300,- Kč na 1.-3.místě  
 
2.Drezurní soutěž stupně Z – DU-A/2016    
Oddělení A) pro jezdce na pony -  Pohár pony 8 – 10 let 
Oddělení B) pro všechny koně a jezdce  
           Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa dle stanovených kriterií  
           Startovné: 300,- Kč  
           Ceny v obou odděleních : Věcné v hodnotě minimálně 1.300,- Kč na 1.-3.místě  
    
3.Drezurní soutěž stupně Z – DU-B/2016    
Oddělení A) pro jezdce na pony -  Pohár pony 11 – 13 let 
Oddělení B) pro všechny koně a jezdce  
           Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa dle stanovených kriterií  
           Startovné: 300,- Kč  
           Ceny v obou odděleních : Věcné v hodnotě minimálně 1.300,- Kč na 1.-3.místě  
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4. Drezurní soutěž stupně L – DD/2017  
Oddělení A) pro děti -  Pohár dětí na velkých koních 
Oddělení B) pro všechny koně a jezdce  
            Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
            Startovné: 350,- Kč  
            Ceny v obou odděleních: 1500,-Kč (500,-,400,-, 300,- 300,-)  
 
5.  Soutěž v paradrezuře 
            pro skupiny 1, 2 a 3 na obdélníku 20x40m,  pro skupiny 4 a 5 na obdélníku 20x60m 
            oddělení A( Z )  úloha FEI Novice A začínající jezdci, soutěžící mimo skupinu dle své zdravotní klasifikace 
            oddělení B ( M ) úloha FEI Team Test 2017- jezdci soutěžící v úlohách odpovídajících jejich zdravotní klasifikaci  
            Rozhodují 3 rozhodčí odděleně, úloha se čte 
            Startovné: bez startovného    
            Ceny v obou odděleních : Věcné v hodnotě minimálně 1.300,- Kč na 1.-3.místě  
   
6. Drezurní soutěž stupně S – JU/2016 
Oddělení A) pro juniory -  Pohár juniorů 
Oddělení B) pro všechny koně a jezdce  
            Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
            Startovné: 400,- Kč  
            Ceny v obou odděleních: 2.200,- Kč (700,-,600,-, 500,-,400,-)  
   
7. Drezurní soutěž stupeň ST- SG/2016 
            Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce  
  Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
  Startovné: 450,- Kč  
  Ceny: 3.000,- Kč (1.000,-,800,-, 700,-,500,-)  
   
Sobota:   
   
8. Drezurní soutěž stupně T–IM1/2016.  
 Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce  
  Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
  Startovné: 500,- Kč  
  Ceny: 4.000,- Kč (1.500,-1000,-,800,-, 700,-)  
 
9. Drezurní soutěž stupně Z – DU-B/2016 
               Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce - Pohár pony 11 – 13 let 
               Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa dle stanovených kriterií  
  Startovné: 300,- Kč,   
                Ceny: Věcné v hodnotě min.1.300,- Kč na 1.-3.místě  
 
10. Drezurní soutěž stupně L – DD/2017 
            Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce - Pohár dětí na velkých koních 
  Rozhodování dle národní úpravy N39 – třemi rozhodčími  
  Startovné: 350,- Kč  
  Ceny: 2.000,-Kč (600,-,500,-, 500,- 400,-)  
  
11.  Drezurní soutěž stupně S – JU/2016 
            Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce - Pohár juniorů 
  Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
  Startovné: 400,- Kč  
  Ceny: 2.500,- Kč (1.000,-,500,-, 500,-,500,-)  
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12. Soutěž v paradrezuře 
           pro skupiny 1, 2 a 3 na obdélníku 20x40m, pro skupiny 4 a 5 na obdélníku 20x60m 
           oddělení A( Z )  úloha FEI Novice B začínající jezdci, soutěžící mimo skupinu dle své zdravotní klasifikace 
           oddělení B ( M ) úloha FEI Individual Championship Test - jezdci soutěžící v odpovídající zdravotní klasifikaci  
           Rozhodují 3 rozhodčí odděleně, úloha se čte  
           Startovné: bez startovného 
           Ceny v obou odděleních : Věcné v hodnotě minimálně 1.300,- Kč na 1.-3.místě  
 
13. Drezurní soutěž DJ/2016 – 1.kolo šampionátu L  
                Oddělení A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)  
  Oddělení  B : pro seniory  
  Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii,  
                Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
  
 14. Drezurní soutěž – JD/2016 - 1.kolo šampionátu S  
                Oddělení A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)  
  Oddělení  B : pro seniory  
                Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii 
                Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
   
 15. Drezurní soutěž SG/2016 - 1.kolo šampionátu ST  
                Oddělení A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)  
  Oddělení  B : pro seniory 
                Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii 
                Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
  
16. Drezurní soutěž IM-A/2016 - 1.kolo šampionátu TT 
  Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii  
                Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
 
Neděle:  
    
 17. Drezurní soutěž vL/2017 – 2.kolo šampionátu L  
            Oddělení A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)  
            Oddělení  B : pro seniory 
            Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii  
            Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími 
   
18. Drezurní soutěž – vJ/2016- 2.kolo šampionátu S  
              Oddělení A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)  
              Oddělení  B : pro seniory 
              Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii  
              Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
   
 19. Drezurní soutěž vY/2016 - 2.kolo šampionátu ST  
               Oddělení A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)  
  Oddělení  B : pro seniory 
 Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii  
               Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
 
20. Drezurní soutěž IM-B/2016 - 2.kolo šampionátu TT 
            Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii  
            Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
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21. Soutěž v paradrezuře úloha FEI Individual Freestyle Test (oddělení A, B ) 
           pro skupiny 1, 2 a 3 na obdélníku 20x40m, pro skupiny 4 a 5 na obdélníku 20x60m 
           oddělení A( Z ) - začínající jezdci, soutěžící mimo skupinu dle své zdravotní klasifikace 
           oddělení B ( M ) - jezdci soutěžící v úlohách odpovídajících jejich zdravotní klasifikaci  
           Rozhodují 3 rozhodčí odděleně 
           Startovné: bez startovného 
           Ceny v obou odděleních : Věcné v hodnotě minimálně 1.300,- Kč na 1.-3.místě  
 
22. Drezurní soutěž stupně Z – Z4/2016 
          Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce - Pohár pony 8 – 10 let 
          Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa dle stanovených kriterií 
          Startovné: 300,- Kč  
          Ceny: 2.000,-Kč (600,-,500,-, 500,- 400,-)  
 
23. Drezurní soutěž stupně L – DD/2017  
          Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce - Pohár pony 8 – 16 let 
          Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
          Startovné: 350,- Kč  
          Ceny pro obě oddělení: 2.500,- Kč (1.000,-,500,-, 500,-,500,-) 
          
24. Drezurní soutěž stupně S – JD/2016 
          Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce 
          Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
          Startovné: 400,- Kč  
          Ceny: 2.500,- Kč (1.000,-,500,-, 500,-,500,-)  

 
Ceny a peněžitá plnění soutěží Šampionátu: 
Mladí jezdci:  
  ŠAMPIONÁT „L“ : 6.000,- Kč (1.900,-,1.200,-,1-100,-,1.000,-,800,-)  

ŠAMPIONÁT „S“ : 8.000,- Kč (2.700,-,2.000,-,1.300,-,1.100,-,900,-)  
ŠAMPIONÁT „ST“ : 11.000,- Kč (3.500,-,2.700,-,2.000,-,1.700,-,1.100,-)  

Senioři:  
             ŠAMPIONÁT „L“ : 7.000,- Kč (2.000,-,1.300,-,1.200,-,1.100,-,900,-)  

ŠAMPIONÁT „S“ : 9.000,- Kč (2.800,-,2.100,-,1.400,-,1.200,-,1.000,-)  
ŠAMPIONÁT „ST“ : 12.000,- Kč (3.600,-,2.800,-,2.100,-,1.800,-,1.200,-)  
ŠAMPIONÁT „TT“ : 14.000,- Kč (4.100,-,3.400,-,2.600,-, 2.100,-,1.300)  

Cena hlavního rozhodčího: 
Cenu získá dvojice s nejlepším výsledkem v % v jakékoli soutěži šampionátu. V případě rovnosti procent rozhoduje  
výsledek ze soutěže vyšší obtížnosti.  
 
Startovné soutěží šampionátu:  
  ŠAMPIONÁT „L“ senioři a mladí jezdci : 700,- Kč za obě kola  

ŠAMPIONÁT „S“ senioři a mladí jezdci: 800,- Kč za obě kola  
ŠAMPIONÁT „ST“ senioři a mladí jezdci: 900,-Kč za obě kola 
ŠAMPIONÁT „TT“ senioři a mladí jezdci : 1.100,- Kč za obě kola  
 

U ostatních soutěží závodů je startovné uvedeno  
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5. Technická ustanovení 
5.1. Předpisy  

5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 

5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 
5.2. Veterinární předpisy 

5.2.1. 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. 

5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 

5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
 

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace 
5.3.1. Podmínky určuje tento rozpis a pravidla šampionátu v drezuře 

 
6. Obecné informace 

6.1. 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 VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na 
závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. 

 
6.2. 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 ! 

 
6.3. Ustájení 

                Ustájení je poskytováno v pevných vnitřních boxech  
               Cena ustájení 1 den/ do 12 hod. (Cena zahrnuje 1 box, podestýlku,seno) 600,-Kč - 
               Cena ustájení 2 dny/ přes 1 noc (Cena zahrnuje 1 box, podestýlku, seno) 1.100,-Kč  
               Cena ustájení 3 dny/ přes 2 noci (Cena zahrnuje 1 box, podestýlku, seno) 1.600,-Kč  
               Cena ustájení 4 dny/ do 3 nocí (Cena zahrnuje 1 box, podestýlku, seno) 2.000,-Kč 

Pro startující paradrezurní jezdce bude poskytnuto ustájení za ½ částky běžného ustájení. 
Maximální kapacita ustájení  120 boxů  
Kontakt pro objednání ustájení: +420 720 114 995, nutno zadat do přihlášky příjezd 
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6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Královický dvůr 
ubytování bez snídaně 500 Kč /noc  
ubytování se snídaní 600 Kč /noc  
Kontakt pro objednání ubytování: +420 724 381 715, ubytovani@kralovickydvur.cz 
elektrická přípojka : 400 Kč/den 
Ostatní ubytování:  viz příloha č. 1 

 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel – na louce před kolbištěm 

 
7. Partneři závodů : viz příloha č.2 

 
8. Schvalovací doložka 

Rozpis zpracoval: Jiří Svoboda 
Rozpis schválil:  Michael Moudrý  12.6.2017 
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