
           
  Jezdecká farma BB Horse s.r.o. – subjekt ČJF (MA0284) 

                    Drezurní víkend + kvalifikační kolo NDP ČJF Ch, J, P 
4. – 5.8.2018 

 
 

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: Oficiální závody (CSN) 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 180803A1 

1.1.3. Název závodů: Drezurní víkend + kvalifikační kolo NDP ČJF Ch, J, P 
1.1.4. Pořadatel: Jezdecká farma BB Horse s.r.o. 
1.1.5. Spolupoř. subjekt:  
1.1.6. Datum závodů: 4. – 5.8..2018 
1.1.7. Místo konání: Jezdecká farma BB Horse s.r.o., Čisovice 273, Čisovice 252 04 
1.1.8. Omezující kritéria:  

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Brejla Petr tel.: 724 043 031 
Sekretář závodů: Russwurm David, tel.: 721 931 404, e-mail: russwurm@bbhorse.cz 
Kontaktní osoba: Russwurm David, tel.: 721 931 404, e-mail: russwurm@bbhorse.cz 
Hlavní rozhodčí: Vlasta Kadlecová (A0001) 
Sbor rozhodčích: Havlíčková Kateřina (A0381) Lucie Marešová (A0593) 

 Špuláková Eva(B0606) Král Pavel (A0002) 
 Holubář Jiří (G1214) Chocholoušová Pavla (D0085) 

Ing.Eva Chromcová(D0815) Barbora Marešová (A1351) 
Technický delegát:  
Stavitel tratí / parkurů:  
Asistent stavitele:  
Komisař na opracovišti: Člen sboru rozhodčích 
Hlasatel: Beneš Michal 
Zpracovatel výsledků: Beneš Michal 
Lékařská služba: Dvořák Zdeněk 
Veterinární dozor: MVDr. Majerová Věra 
Podkovář:  

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:  80 x 70 m bílý písek, geotextilie, rohože, spodní závlaha 
 

1.3.2. Opracoviště:  30 x 50 m bílý písek, geotextilie, rohože, spodní závlaha 
                                            Hala 25 x 65 m bílý písek 

1.3.3. Opracování:  na venkovním kolbišti a v jezdecké hale 
                                             
 
 

https://www.jezdectvi.org/zavody/180803A1


 
 
 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1.     Uzávěrka                                2.8.2018 do 23:00 hod 
 

       2.2      Přihlášky                                dle VP N7, odst. 4 na http://www.jezdectví.org s výjimkou  
                                                                   zahraničních jezdců, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu 
                                                                   e-mail: russwurm@bbhorse 
       2.3    Prezentace                               emailem – pátek 3.8.2018 – po celý den max. do 22:00 hodin                                     

                                                     na: russwurm @bbhorse.cz,  
                                                     telefonicky – pátek 3.8.2018 – 14:00 – 22:00 hod.   721931404 
                                                     případně v den závodu v kanceláři závodů 

 
2.4. Technická porada              nekoná se 

 
2.5. Start soutěží                        sobota - soutěž č.1   -   8:00 hodin, další soutěže následně 

                                                                    neděle - soutěž č.9   -   8:00 hodin, další soutěže následně 
 

2.6. Sekretariát závodů            otevřen 60minut před začátkem první soutěže a uzavřen 60 minut      
                                                                    po ukončení poslední soutěže. 

 
2.7. Další důležité informace   startovné se hradí na místě při prezentaci 

 
 
 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží: 

sobota 
      1. Drezurní soutěž st. „Z“ – úloh DU-A/2018 + kvalifikace pro NDPM: děti 8-10 let -pony 
      2. Drezutní soutěž st. „Z“ - úloha DU-B/2018 + kvalifikace NDPM: děti 11-13 let -pony 
      3. Drezurní soutěž st. „L“ – úloha DJ/2018 + kvalifikce NDPM: pony Master + děti 14-16 let- pony + děti na    

                                                                                                                                               velkých koních 
      4. Drezurní soutěž st. „L“ – úloha L0  
      5. Drezurní soutěž st. „S“ – úloha JU/2018 + kvalifikce NDPM: junioři 
      6. Drezurní soutěž st. „S“  - úloha JJ/2018  
      7. Dreserní soutěž st. „ST“ – úloha SG/2018 
      8. Drezurní soutěž st. „T“ – úloha IM-1 
       
 
 

Neděle: 
9.   Drezurní soutěž st. “Z” – úloha Z4 + kvalifikce NDPM: děti 8-10 let- pony 
10. Drezurní soutěž st. “Z” – úloha DU-A/2018 + kvalifikce NDPM: děti 11-13 let-pony 

11. Drezutní soutěž st. „Z“ - úloha DU-B/2018 
12. Drezurní soutěž st. “L” – úloha DD/2018 + kvalifikce NDPM: děti 14-16 let- pony + děti na velkých 

koních 
13. Drezurní soutěž st. “L” – úloha PU/2018 + kvalifikce NDPM pony Master 
14. Drezurní soutěž st. “L” – úloha vL/2018 
15. Drezurní soutěž st. “S” – úloha JD/2018 + kvalifikce NDPM junioři 
16. Drezurní soutěž st. “S” – úloha vJ/2018 
 

 

http://www.jezdectví.org/


 
 
Sobota: 

DREZURNÍ OBDÉLNÍK - A DREZURNÍ OBDÉLNÍK – B 

DJ/2018 DU-A/2018 

JU/2018 DU-B/2018 

JJ/2018 L0 

SG/2018  

IM-1  

 
Neděle: 

DREZURNÍ OBDÉLNÍK - A DREZURNÍ OBDÉLNÍK – B 

DD/2018 Z 4 

PU/2018 DU-A/2018 

vL/2018 DU-B/2018 

JD/2018  

vJ/2018  

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
 
      Sobota:  
    
      4.1. Soutěž č.1              Drezurní úloha DU-A/2018 
                                               Otevřená soutěž + kvalifikace pro NDPM ČJF děti 8-10 let-pony 
                                               Hodnocení dle DP čl.432, N34 – dva rozhodčí z jednoho místa 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 400,- Kč, medaile a věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč  
 
      4.2. Soutěž č.2              Drezurní úloha DU-B/2018 
                                               Otevřená soutěž + kvalifikace pro NDPM ČJF děti 11-13 let- pony,  
                                               Hodnocení dle DP čl.432, N34 – dva rozhodčí z jednoho místa 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 400,- Kč, medaile a věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč  
 
      4.3. Soutěž č.3              Drezurní úloha DJ/2018 
                                              Otevřená soutěž + kvalifikace pro NDPM ČJF  Pony  MASTER a děti 14-16let-pony 
                                                                                 a děti na velkých koních 
                                               Hodnocení dle DP čl.437, N40 – tři rozhodčí samostatně 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 400,- Kč, medaile a věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč  
 
      4.4. Soutěž č.4               Drezurní úloha L0 
                                               Otevřená soutěž 

       Hodnocení dle DP čl.432, N34 – dva rozhodčí z jednoho místa 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 400,- Kč, medaile a věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč  
 
 
 
 
 
 



      4.5. Soutěž č.5              Drezurní úloha JU/2018 
                                               Otevřená soutěž + kvalifikace pro NDPM ČJF junioři 
                                               Hodnocení dle DP čl.437, N40 – tři rozhodčí samostatně 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 450,- Kč, ceny: 2000,- Kč (900-650-450)  
 
 
      4.6. Soutěž č.6              Drezurní úloha JJ/2018 
                                               Hodnocení dle DP čl.437, N40 – tři rozhodčí samostatně 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 450,- Kč, ceny: 2000,- Kč (900-650-450)  
 
      4.7. Soutěž č.7              Drezurní úloha SG/2018 
                                              Otevřená soutěž, floty dle PJS 
                                              Hodnocení dle DP čl.437, N40 – tři rozhodčí samostatně 
                                              Startovné: 500,-Kč Ceny: 3.500,- Kč (1.800, 1.000, 700) 
 
     4.8. Soutěž č.8              Drezurní úloha IM-1/2018 
                                              Otevřená soutěž, Floty dle PJS 
                                              Hodnocení dle DP čl.437, N40 – tři rozhodčí samostatně 
                                              Startovné: 600,-Kč Ceny: 4.000,- Kč (2.000, 1.200, 800) 
 
Něděle: 
 
      4.9. Soutěž č.9              Drezurní úloha Z4 
                                               Otevřená soutěž + kvalifikace pro NDPM ČJF děti 8-10 let-pony 
                                               Hodnocení dle DP čl.432, N34 – dva rozhodčí z jednoho místa 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 400,- Kč, medaile a věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč  
 
      4.10. Soutěž č.10          Drezurní úloha DU-A/2018 
                                               Otevřená soutěž + kvalifikace pro NDPM ČJF děti 11-13 let-pony 
                                               Hodnocení dle DP čl.432, N34 – dva rozhodčí z jednoho místa 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 400,- Kč, medaile a věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč  
 
      4.11. Soutěž č.11          Drezurní úloha DU-B/2018 
                                               Otevřená soutěž 
                                               Hodnocení dle DP čl.432, N34 – dva rozhodčí z jednoho místa 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 400,- Kč, medaile a věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč  
 
      4.12. Soutěž č.12          Drezurní úloha DD/2018 
                                               Otevřená soutěž + kvalifikace pro NDPM ČJF děti 14-16let -pony 
                                                                                 a děti na velkých koních 
                                               Hodnocení dle DP čl.437, N40 – tři rozhodčí samostatně 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 400,- Kč, medaile a věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč 
 
 
 
 



      4.13. Soutěž č.13          Drezurní úloha PU/2018 
                                               Otevřená soutěž + kvalifikace pro NDPM ČJF pony Master 
                                               Hodnocení dle DP čl.437, N40 – tři rozhodčí samostatně 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 400,- Kč, medaile a věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč 
 
      4.14. Soutěž č.14          Drezurní úloha vL/2018 
                                               Otevřená soutěž 

       Hodnocení dle DP čl.437, N40 – tři rozhodčí samostatně 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 500,- Kč, ceny: 2000,- Kč (900-650-450)  
 
 
      4.15. Soutěž č.15          Drezurní úloha JD/2018 
                                               Otevřená soutěž + kvalifikace pro NDPM ČJF junioři 
                                               Hodnocení dle DP čl.437, N40 – tři rozhodčí samostatně 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 450,- Kč, ceny: 2000,- Kč (900-650-450)  
 
 
      4.16. Soutěž č.16          Drezurní úloha vJ/2018 
           Otevřená soutěž 
                                               Hodnocení dle DP čl.437, N40 – tři rozhodčí samostatně 
                                               Úloha se jede z paměti, floty dle PJS 
                                               Startovné 500,- Kč, ceny: 2000,- Kč (900-650-450)  
 

 
5. Technická ustanovení 

5.4. Předpisy  
5.4.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 

Drezurními pravidly,Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
5.4.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
5.4.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
5.4.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
5.4.5. Sázky nejsou povoleny. 
5.4.6. Koně pohybující se v areálu závodiště musí být označeni startovním číslem dle startovních 

listin. 
 
 

5.5. Veterinární předpisy 
5.5.1. 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. 
5.5.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně 

vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 
5.5.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 

 
 
 
 
 
 
 



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 a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.  
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 
        závazné rezervace na : JIS, russwurm@bbhorse.cz, 721 931 404 

 
 
BOX pátek – neděle                                                            1.400,- Kč 
BOX na 2 dny přes noc                                                       1.000,- Kč 
BOX na jeden den (pouze přes den)                                   450,- Kč 
 
storno podmínky: 14 dní před závody                              0% z ceny 
                                 10 dní před závody                            50% z ceny 
                                   5 dní před závody                          100% z ceny 
 

 
6.4. Ubytování, elektrické přípojky 

        Omezený počet pokojů přímo v areálu – rezervace na tel.721 931 404 (russwurm@bbhorse.cz) 
        Nebo v penzionu Veselka - http://www.usedlost-veselka.cz/ 

               Připojení kamionu na el.energii 150,-Kč/den  
 
 
 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště proti úhradě po celý den 
Parkování vozidel – dle pokynů pořadatele ve vyhrazených prostorech 

 
Rozpis zpracoval: Russwurm David                  Rozpis za OV ČJF schválil: Renata Habásková 

                                                                                       Z pověření OV ČJF Praha 
 
 

 

mailto:závazné%20rezervace%20na%20:%20JIS,%20russwurm@bbhorse.cz
mailto:russwurm@bbhorse.cz

