
Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015)
Rozpis drezurních hobby závodů ČJF

27.4.2019

Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CDN - Hobby
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190427R2
1.1.3. Název závodů: Drezurní hobby závody
1.1.4. Pořadatel: Jezdecký klub Jeřice, z.s.
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů: 27.4.2019
1.1.7. Místo konání: Jezdecký klub Jeřice, Jeřice 128, areál bývalého zeměděl. družstva
1.1.8. Omezující kritéria:

1.2. Funkcionáři závodů:  

Ředitel závodů:
Sekretář závodů: Ing. Šárka Dědinová
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Dědinová, 725 662 440, sarka.dedinova@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Jaromír Pour F0401 
Sbor rozhodčích:
Komisař na opracovišti: Blanka Randová F0017
Hlasatel: Alek Pejos
Zpracovatel výsledků: Mgr. Svatava Juhászová
Lékařská služba: MUDr. Michaela Švorcová
Veterinární dozor: MVDr. Michal Novák
Podkovář:

1.3. Technické parametry  
1.3.1. Kolbiště: drezurní obdélník písčitý, 20x60
1.3.2. Opracoviště: travnaté 40x80
1.3.3. Opracování: bude umožněno i krátké opracování v obdélníku

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka        24.4.2019 do 20.00

2.2. Přihlášky  
Dle VP N7, odst. 4 je možné se na závody hlásit výhradně přes JIS: http://www.jezdectvi.org
s výjimkou zahraničních jezdců startujících na jejich národní licenci, kteří se mohou hlásit na kontaktní 
osobu

2.3. Prezentace  V pátek 26.4.2019, 16-18 hod.  na tel. 725 662 440
Přihlášky beze změn a škrty potvrzujte alespoň formou 
SMS, změny prosím volejte!!! Usnadníte tím hladký 
průběh závodů

2.4. Technická porada   Nekoná se
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2.5. Start soutěží (zkoušek)    27.4.2019 v 9.00, předběžné startovní listiny budou umístěny v JIS 
po uzávěrce přihlášek, případně upřesněné po prezentaci

2.6. Sekretariát závodů  V areálu JK

2.7. Další informace  Všem jezdcům bude umožněno krátké opracování v obdélníku. Dle
počtu startujících buď před soutěží nebo každému individuálně cca 1 min. před startem. Bude 
upřesněno při prezentaci.

Po skončení hobby závodů se budou konat soutěže pro děti na 
ponících. Více informací na https://www.facebook.com/JkJerice nebo na tel. 725 662 440.

3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny

1. Drezurní úloha Z0/2016 soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně
obdélník 20x60

2. Drezurní úloha DÚ-A/2018 soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně

3. Drezurní úloha Z4/2016 soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně

4. Drezurní úloha L0/2016 soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně

Všechny úlohy mohou být čtené.
Startovné ve všech soutěžích 200 Kč. 
Floty dle PJS, na 1.-3. místě věcné ceny.
Úlohy rozhodovány dle PJS – 1 rozhodčí z 1 místa.

4. Technická ustanovení
4.1. Předpisy   

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

4.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5. Sázky nejsou povoleny.
4.1.6. Výstroj koně dle PJS, úbor jezdců doporučen dle PJS, ale povoleno i čisté tréninkové 

oblečení. Bezpečnostní helma povinná pro všechny jezdce, kdykoli sedí na koni.

4.2. Veterinární předpisy  
4.2.1. 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.

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

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

https://www.facebook.com/JkJerice
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5. Obecné informace
5.1. 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.

5.2. 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!

5.3. Ustájení  
Ustájení pořadatel zajišťuje v omezeném počtu, 200 Kč box/den

5.4. Ubytování, elektrické přípojky  
Ubytování pořadatel nezajišťuje

5.5. Ostatní služby  
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – není zajištěna
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – na zpevněných plochách areálu

6. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: Ing. Šárka Dědinová Rozpis za OV ČJF schválil: Ila Hrdličková, 18.3.2019
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