
      
Velikonoční drezurní závody - CDN 

                               Rozpis drezurních závodů ČJF 
   č. 190419A1  
 

                                         19. dubna 2019         
 

 

1.Základní ustanovení: 

1.2.Základní údaje: 

1.3.            Kategorie závodů: CDN/A 

1.4.          Číslo závodů: 190419A1 

1.5.            Název závodů:Velikonoční drezurní závody - CDN 

1.6.            Pořadatel: Tělovýchovná Jezdecká Jednota  Praha - Přední Kopanina (MA0003) 

1.7.  Datum konání: 19.dubna 2019  „VELKÝ  PÁTEK“    

1.8. Místo konání: Jezdecký areál TJJ  Přední Kopanina, ul. Nové Domy 16, Praha 6 

1.2.Funkcionáři závodů: - ředitel                      Kadlec Antonín  

                                           - sekretář               Pulcová Romana 

 - kontaktní osoba Kadlecová Vlasta (tel. 606 530 997) 

 - hlavní rozhodčí Kadlecová Vlasta 

                                          - sbor rozhodčích     Král Pavel 

                                                                                                      Špuláková Eva 

                                                                                                           Ing.Habásková Renata 

                                  Havlíčková Kateřina 

                                 Holubář Jiří 

                                    další rozhodčí budou doplněny 

                                                                - hlasatel                    Havelková Magda 

 - výpočetní technika ACE Design, lic.: TJJ Př. Kopanina 

                                           - zpracovatel výsledků Jan Buráň 

                                                                - komisař na pracovišti: rozhodčí ze sboru 

                                                                - veterinární dozor          MVDr.Barbora Schillová                 

                                                                -lékařská služba              Zdravotní služba Praha 

                                                                -podkovář                      na telefonu 

1.3.Technické údaje: 

1.3.1. kolbiště: Drezurní obdélník dle PJS  – písčitý 

1.3.2. opracoviště: písčité 

2.Přihlášky a časový rozvrh 

2.1.Uzávěrka přihlášek: 17.dubna 2019 

2.2.Přihlášky dle VP N7, odst.4 na http://www.jezdectvi.org s výjimkou zahraničních jezdců, kteří se mohou hlásit na kontaktní 

osobu, e-mail: tjjpredni.kopanina@seznam.cz. 

2.3.PREZENTACE v den závodů v sekretariátu na závodišti od 7,00- 8,00hod pro všechny soutěže 

2.4.Technická porada: se nekoná, veškeré informace budou dostupné na tel. a při prezentaci 

2.5.PENĚŽITÁ  PLNĚNÍ:Úhrada zápisného a ustájení 19.dubna 2019  v kanceláři závodů ráno od 7,00 – 8,00hod. 

Dodatečné přihlášky po uzávěrce (dvojnásobné plnění) lze přijmout nejpozději 2 hod. před začátkem soutěže. 

Změna startovního pořadí za poplatek 100,-Kč. 

2.6.Časový harmonogram soutěží bude upraven dle počtu došlých přihlášek,  

startovní listiny budou uvedeny ve čtvrtek 18.dubna 2019. naJISu. 

2.7.Předběžný časový program: 

Pátek 19.dubna začátek 8,00 soutěže č.1,2,3,4,5,6,7 

2. Přehled jednotlivých soutěží : 

Pátek 19.dubna 2019 
Drezurní soutěž st.“Z“       úloha DÚ/A/2018  ( soutěž pro pony)                soutěž č.1 

Drezurní soutěž st.“Z“       úloha DÚ/A/2018   (otevřená soutěž)                 soutěž č.2 

Drezurní soutěž st.“L“       úloha DD/2018                                                     soutěž č.3 

Drezurní soutěž st.“S“       úloha JÚ/2018                                      soutěž č.4 

Drezurní soutěž st.“ST“    úloha YÚ/2018                                                      soutěž č.5 

Drezurní soutěž st.“S“       úloha JD/2018                                        soutěž č.6 

Drezurní soutěž st.“ST“    úloha SG/2018                                                      soutěž č.7                     

http://www.jezdectvi.org/
mailto:tjjpredni.kopanina@seznam.cz


3. SOUTĚŽE, Zápisné, Ceny:  
Kvalifikační soutěže pro MČR 2019 

 

Pátek 19.dubna 2019        

č.1 Drezurní úloha  DÚ/A-1/2018  
       Soutěž pro pony, úloha se čte  

       Hodnocení dle DP čl. 432, N34 - 2 rozhodčí z jednoho místa, zápisné 450,- Kč,  

       Čestně floty dle PJS    Věcné ceny pro umístěné na 1.- 5.místě 

č.2 Drezurní úloha DU/A-2018  
       Otevřená soutěž, úloha se jede zpaměti  

       Hodnocení dle DP čl. 432, N34 - 2 rozhodčí z jednoho místa, zápisné 450,- Kč,  

       Čestně floty dle PJS    Věcné ceny pro umístěné na 1.-3.místě 

č.3 Drezurní úloha  DD/2018  
       Otevřená soutěž, úloha se jede zpaměti   

       Hodnocení dle DP čl. 437, N40 - 3 rozhodčí samostatně, zápisné 500,- Kč,  

       Čestně floty dle PJS    Věcné ceny pro umístěné na 1.-3.místě 

č.4 Drezurní úloha  JU/2018  
       Otevřená soutěž, úloha se jede zpaměti  

       Hodnocení dle DP čl. 437, N40 - 3 rozhodčí samostatně, zápisné 550,- Kč,  

       Čestně floty dle PJS    Věcné ceny pro umístěné na 1.-3.místě 

č.5 Drezurní úloha YÚ/2018  
       Otevřená soutěž, úloha se jede zpaměti  

       Hodnocení dle DP čl. 437, N40 - 3 rozhodčí samostatně, zápisné 550,- Kč,  

       Čestně floty dle PJS    Věcné ceny pro umístěné na 1.-3.místě 

č.6 Drezurní úloha JD - 2018  
       Otevřená soutěž, úloha se jede zpaměti  

       Hodnocení dle DP čl. 437, N40 - 3 rozhodčí samostatně, zápisné 550,- Kč,  

       Čestně floty dle PJS    Věcné ceny pro umístěné na 1. – 3.místě 

č.7 Drezurní úloha  SG/ 2018   „Velikonoční Cena 2019“ 
       Otevřená soutěž, úloha se jede zpaměti  

       Hodnocení dle DP čl. 437, N40 - 3 rozhodčí samostatně, zápisné 600,- Kč,  

       Čestně floty dle PJS    Finanční ceny ( 700,-600,-500,- Kč) 

 

4. Technická ustanovení: 

 

4.1.Předpisy: 

4.2.Všeobecná a Drezurní pravidla ČJ 2019, platné drezurní úlohy pro rok 2019, Veterinární pravidla,  

STP a ustanovení tohoto Rozpisu. 

Drezurní úlohy se jezdí zpaměti.  

4.3.Dekorování dle VP čl. 126 Čestné floty 1.-5. místo ve všech soutěžích, 15 min po skončení příslušné soutěže. 

4.4.Ceny: dle PJS/VP čl. 127, 128   Věcné ceny dle jednotlivých soutěžích tohoto Rozpisu. 

4.5.Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS 

4.6. Koně pohybující se v areálu závodiště musí být označeni číslem, 

       které má každý kůň přidělené na startovní listině. Čísla si opatří každý soutěžící vlastní. 

4.7.Sázky nejsou povoleny. 

5.Veterinární předpisy: 

5.1.Platné veterinární podmínky pro rok 2019 dle SVS a MěVS v Praze, zák. 166/1999 Sb. pro přesun a svod koní. 

5.2.Zdravotní průkazy koní musí být po celou dobu závodů uloženy v sekretariátu závodů. 

      Odběr krve, test A.I.E.ne starší 12ti měsíců, zahraniční jezdci: 

      “Zdravotní atest, příloha II EU, ne starší 10 dnů“. Veterinární lékař provede kontrolu  

      Zdravotních průkazů koní a zdravotní prohlídku koní, event. dopingový test. 

6.Podmínky účasti: 

6.1.Platné členství ČJF a závodní licence pro rok 2019 

6.2.Licence koní pro rok 2019 

7.Obecné informace:  

7.1.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 ( tedy i za případné úrazy ) je dle V/PJS odst. 118 odpovědný přihlašovatel, u dětí do 18 let rodiče. Veškeré 

náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 

7.2.Psy je povoleno vodit ve sportovním areálu pouze na vodítku. 

7.3.Ustájení –  

Ustájení je poskytováno v turnajových boxech s elektrickým osvětlením v maxim.kapacitě 12 ks. 

box/stelivo: 500,- Kč + záloha 100,- Kč za každý box. 

Záloha bude vrácena po předání vyčištěného boxu. 

Požadavek na ustájení nutno uvést do přihlášky. 

7.4.Ubytování: pořadatel nezajištuje ( kontakt na Penzion OTTO+, v místě: +420 606 515 405) 

7.5.Poskytované služby:Občerstvení:  zajištěno v areálu závodiště po celý den,   Restaurace U Housliček, Restaurace u Drahušky 

cesta 5 minut pěšky ), parkování dle pokynů pořadatele. 
 

 

 

Rozpis schválil:Ing Renata Habásková          Rozpis zpracoval:Vlasta Kadlecová                        Ředitelství závodů TJJ Př.Kopanina  

                                                                            v Praze 11.3.2019 

 


