
                 Rozpis hobby drezurních závodů 
ve Vyškově 

 
1. Základní ustanovení 

1.1. Základní informace:  
1.1.1. Kategorie závodů:  CDN-H 
1.1.2. Číslo závodů ČJF:      190428L1 

1.1.3. Název závodů:  Drezurní závody ve Vyškově 
1.1.4. Pořadatel:  Stáj PIAFA, z.s. (ML0139) ve spolupráci s PIAFA Vyškov,z.ú. 
1.1.5. Spolupoř. subjekt:   
1.1.6. Datum závodů:  28.4.2019 
1.1.7. Místo konání:  areál Šafářský dvůr, Cukrovarská 479/3a Vyškov, 

(jízdárna za Kauflandem) 
1.1.8. Omezující kritéria: žádná 

 
  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 
Ředitel závodů:  Jana Podrápská, 737619207 
Sekretář závodů:   Jitka Hánělová, tel. 737 619 207, jana.podrapska@seznam.cz 
Kontaktní osoba:  Ing. Jana Podrápská, jana.podrapska@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí:   Julie Černá, G0722 
Sbor rozhodčích:   Helena Zemanová, G2223 

  
Stylový rozhodčí:  
Technický delegát:  
Stavitel tratí / parkurů:  
Asistent stavitele:  
Komisař na opracovišti:   Ing. Jana Podrápská 
Hlasatel:              Jana Podrápská 
Zpracovatel výsledků:  Marie Sehnalová tel. 732 728 017 
Lékařská služba: Marta Michálková 723366145 
Veterinární dozor:   MVDr. Petr Vymazal 
Podkovář:  pořadatel nezajišťuje. 

 
1.3. Technické parametry: 

 
1.3.1. Kolbiště: drezurní obdélník 20x 40m, povrch pískový  
1.3.2. Opracoviště: 40 x 80m, 30x40m, 80x 15m, povrch pískový  

  
 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka přihlášek:        25.4.2019 ve 23:00 

 
2.2. 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) 
 

https://www.jezdectvi.org/zavody/190428L1
http://www.jezdectvi.org/


2.3. Prezentace:                      28.4.2019 od 8.00 – 9.00 hod,  
                                            Volejte pouze v případě změny na tel. 737 619 207. 
 

2.4. Technická porada:          nekoná se 
 

2.5. Start soutěží (zkoušek): 10.00 hod soutěž č. 1, následují soutěže č. 1 až 4    
 
                                            Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.                                                                                                       

 
2.6. Sekretariát závodů:        na věži rozhodčích 1,5 hodiny před zahájením první soutěže, 30 minut po 

skončení poslední soutěže dne. 
 
3. Přehled jednotlivých soutěží 

 
3.1. Soutěž č. 1: – Drezura stupně „Z“ – Drezurní úloha: ZH1/2018,  

                   Otevřená soutěž pro jezdce bez licence. 
    Úloha je čtená.  

3.2. Soutěž č. 2: – Drezura stupně „Z“ – Drezurní úloha: ZZ0/2018,  
                   Otevřená soutěž, pro všechny jezdce a koně i bez licence. 

    Úloha je čtená.  
 

3.3. Soutěž č. 3: Drezura stupně „Z“ - Drezurní úloha: Z1/2016, 
    Otevřená soutěž, pro všechny jezdce a koně i bez licence. 
    Úloha je čtená. 
 

3.4. Soutěž č. 4: Drezura stupně „Z“ - Drezurní úloha: ZZ1/2018, 
    Otevřená soutěž, pro všechny jezdce a koně i bez licence. 
    Úloha je čtená.  

 
4. Startovné / zápisné a ceny 
 

       Do všech drezurní úloh je startovné 300,-Kč.  
 

 Ve všech soutěžích budou umístění jezdci dekorováni floty po ukončení soutěže (a+b  
             dohromady). Dekorování úloh bude probíhat bez koní před obdélníkem. 
 Věcné ceny obdrží prvních pět umístěných jezdců.  
          
5. Technická ustanovení 
 

5.1. Předpisy  
5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto 

rozpisem závodů. 
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128  
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s 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 určených pro příslušný rok. 
Zahraniční účastníci z členských zemí EU mají povinnost vystavení veterinárního osvědčení  
(TRACES) vzor 2009/156. 



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. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro 
případnou kontrolu SVS. 
 

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 
VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče. 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 dle domluvy s kontaktní osobou.  
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje 

 
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 – v areálu či před areálem závodů. 
 

             Během závodů mohou být pořizovány fotografie a videa za účelem propagace pořadatele na webových    
             stránkách, tiskových materiálech a sociálních sítích. Přihlášením na závody uděluje účastník povolení  
             k fotografování a pořizování videí za účelem propagace akce. Záznamy musí odpovídat zásadám etiky a  
             dobrým mravům.  

 
7. Partneři závodů:  
8. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracoval: Ing. Jana Podrápská        
Rozpis schválil  : 22.3.2019   MUDr.Pavel  Lexa 
 

 


