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1. Základní ustanovení. 

1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů: CDNDP/DJP 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 705B1 
1.1.3. Název závodů: NÁRODNÍ DREZURNÍ POHÁR ČJF P,CH,J + DREZURNÍ ŠAMPIONÁT U25 + Sen 2019 
1.1.4. Pořadatel: JO La Bohéme Zduchovice MB0283 
1.1.5. Datum závodů: 05.- 07. 7. 2019 
1.1.6. Místo konání: Zduchovice 65, 262 63 Kamýk nad Vltavou 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů:     Ing.Ladislav Krulich 
Sekretář závodů:  Nikola Odstrčilová, +420 604 220 575 zavody@resort-zduchovice.cz 
Kontaktní osoba:  Mgr. Barbara Hassová 
Hlavní rozhodčí:   Vít Čmolík 
Sbor rozhodčích:  Eliška Čmolíková, Ing. Renata Habásková, MVDr. Ilona Kružíková, Kateřina Osičková DiS., Ing. 
Miloslav Perníček, Ing. Barbora Králová, Radmila Seidlová 
Komisař na opracovišti: Ing. Jan Metelka, Jaromíra Nachtigalová 
Hlasatel:                          Jan Matuška 
Zpracovatel výsledků:  Jan Matuška 
Lékařská služba:            Hana Pokorná 
Veterinární dozor:        MVDr.Miroslav Zoul 
 

 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště: 110 x 65 m pískové, rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber   /vyvinuto 

v UK/ 
1.3.2. Opracoviště: 30 x 60 m pískové, povrch stejný jako na kolbišti 

31 x 65 m pískové, povrch stejný jako na kolbišti 
jezdecká hala 22 x 50 m  
jezdecká hala 32 x 66 m  

1.3.3. Opracování:  možno každý den 1 hod před první soutěží a ½ hod po skončení soutěže 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

Přihlášky Uzávěrka přihlášek: 3.7.2019  -  12,00 hodin 
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: www.jezdectvi.org 

 
2.1. Prezentace dle časového programu v kanceláři JO La Bohéme Zduchovice 

                
               Prezentovat se je možno i telefonicky na čísle  604 220 575 
               případné změny možno i den předem  tj. čtvrtek mezi 15. – 18.hodinou a to na telefoním čísle  604 220 575 
              Bez předání zdravotních průkazů v prezentaci nebude umožněn start koně v soutěži. 
 

2.2. Technická porada se nekoná  
 

2.3. Start soutěží (zkoušek) 
      Pátek – obdélník A (hlavní) - 9,00 hod  1.2.3.4.5. 
      Obdélník B (vedlejší) - 9,00 hod.            10,9,8,7,6   

              V sobotu a v neděli začátek v 8:00 hod.  
              Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu přihlášek 

 
2.4. Sekretariát závodů otevřen vždy 1 hod. před zahájením soutěží, ½ hod. po skončení soutěže dne 

mailto:zavody@resort-zduchovice.cz
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2.5. Další důležité informace 
        Soutěže budou probíhat na dvou obdélnících, samostatná rozdílná zvuková signalizace.  
        Pro čtení úlohy si   každý soutěžící zajistí vlastního čtenáře. 
 

3. Přehled jednotlivých kol soutěží 
 

PPáátteekk    0055..0077..22001199  

č.1:    Z – DU-B/2018  pro jezdce na pony - kvalifikace NDP„Pony 11-13let“ 

č.2:    Z – DU-B/2018  otevřená soutěž  

č.3:    L – DD/2018 pro jezdce na pony a děti na velkých koních 

č.4:    L – DD/2018 otevřená soutěž 

č.5:    S – JD/2018  otevřená soutěž - kvalifikace NDP„Pohár juniorů“ 

č.6:    Z – Z4/2016 pro jezdce na pony - kvalifikace NDP„Pony 8-10let“                    

čč..77::     Z - Z4/2016 - otevřená soutěž  

čč..88::     L – PD/2018 – pro jezdce na pony + otevřená  - kvalifikace NDP „Pony Master“ 

čč..99::     L – L0/2016 - otevřená soutěž  

čč..1100::     S - JU/2018 – otevřená soutěž  

  

SSoobboottaa    0066..0077..22001199  

čč..1111::    Z - Z4/2016 - otevřená + Drezurní šampionát U25,SEN „Z“  - 1. kolo 

čč..1122::    L – L0/2016 - otevřená + Drezurní šampionát U25,SEN „L“  - 1. Kolo 

čč..1133::    S – S0/2018 - otevřená  + Drezurní šampionát U25,SEN „S“  - 1. kolo 

čč..1144::    Z – DU-B/2018 – pro jezdce na pony - kvalifikace NDP„Pony 11-13let“   

čč..1155::    Z – DU-B/2018 - otevřená  

čč..1166::    Z – DU-A/2018 – pro jezdce na pony - kvalifikace NDP„Pony 8-10let“ 

čč..1177::    Z – DU-A/2018  - otevřená soutěž 

čč..1188::    L – DD/2018 pro jezdce na pony a děti - kvalifikace NDP„Pony 14-16let“ + NDP „děti na velkých koních“ 

čč..1199::    L – DJ/2018 - otevřená + kvalifikace NDP„Pony Master“ 

čč..2200::    S – JU/2018 - otevřená + kvalifikace NDP„Pohár juniorů“ 

NNeedděěllee    0077..0077..22001199  

čč..2211::    Z - DU-A/2018 - otevřená + Drezurní šampionát U25,SEN „Z“ – 2.kolo  

čč..2222::    L – DD/2018- otevřená + Drezurní šampionát U25,SEN „L“  – 2.kolo 

čč..2233::    S – JU/2018 - otevřená  + Drezurní šampionát U25,SEN „S“ – 2.kolo 

čč..2244::    L – PD/2018 - otevřená + kvalifikace NDP„Pony Master“ 

čč..2255::    Z – DU-B/2018  pro jezdce na pony + kvalifikace NDP„Pony 8-10let“ + kvalifikace NDP„Pony 11-13let“ 

čč..2266::    L – DU-B/2018 - otevřená soutěž 

čč..2277::    L – DD/2018 - otevřená soutěž  + kvalifikace NDP„Pony 14-16let“ + + NDP „děti na velkých koních“ 

čč..2288::    S – JU/2018 - otevřená + kvalifikace NDP„Pohár juniorů“ 
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Soutěže Šampionátu v drezuře 2019:  
ŠAMPIONÁT U25  „Z“ –   1.kolo soutěž  Z4 (soutěž č.),  2.kolo soutěž  DU-A (soutěž č.) 

ŠAMPIONÁT U25  „L“ –   1.kolo soutěž  L0 (soutěž č.),  2.kolo soutěž  DD (soutěž č.) 

ŠAMPIONÁT U25  „S“ –   1.kolo soutěž  S0 (soutěž č.),  2.kolo soutěž  JU (soutěž č.) 

ŠAMPIONÁT Senioři  „Z“ –   1.kolo soutěž  Z4 (soutěž č.),  2.kolo soutěž  DU-A (soutěž č.) 

ŠAMPIONÁT Senioři  „L“ –   1.kolo soutěž  L0 (soutěž č.),  2.kolo soutěž  DD (soutěž č.) 

ŠAMPIONÁT Senioři  „S“ –   1.kolo soutěž  S0 (soutěž č.),  2.kolo soutěž  JU (soutěž č.) 

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
PÁTEK: 
 
1.Drezurní soutěž stupně Z – DU-B/2018  pro jezdce na pony - kvalifikace NDP„Pony 11-13let“ 
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem  dle stanovených kriterií  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.500,-Kč (600,-,500,- 400,) 
 
2.Drezurní soutěž stupně Z – DU-B/2018  otevřená soutěž 
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem  dle stanovených kriterií  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
3. Drezurní soutěž stupně L – DD/2018 pro jezdce na pony a děti na velkých koních 
- kvalifikace NDP„Pony 14-16let“  + kvalifikace NDP „děti na velkých koních“ 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
4. Drezurní soutěž stupně L – DD/2018 Otevřená soutěž  
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
5. Drezurní soutěž stupně S – JD/2018  Otevřená soutěž - kvalifikace NDP„Pohár juniorů“ 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné: 450 Kč, Ceny:3000,- Kč (900,-700,-500,-450,-450,-) 
 
6.Drezurní soutěž stupně Z – Z4/2016 pro jezdce na pony - kvalifikace NDP„Pony 8-10let“ 
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem  dle stanovených kriterií  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.500,-Kč (600,-,500,- 400,) 
 
7.Drezurní soutěž stupně Z – Z4/2016 – otevřená soutěž 
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem  dle stanovených kriterií  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
8.Drezurní soutěž pony FEI PD/2018 - otevřená soutěž + kvalifikace NDP„Pony Master“ 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.500,-Kč (600,-,500,- 400,) 
 
9. Drezurní soutěž stupně L – L0/2016  - otevřená soutěž  
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N34 –  dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem  dle stanovených kriterií 
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
10. Drezurní soutěž stupně S – JU/2018 - otevřená soutěž  
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné: 450 Kč, Ceny:3000,- Kč (900-700-500-450-450) 
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SOBOTA: 
 
11. Drezurní soutěž stupně Z - Z4/2016 - Drezurní šampionát U25, SEN „Z“  - 1.kolo šampionátu 
Odd.A : pro U25 
Odd.B : pro Seniory 
Odd.C : Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné pro odd.C: 400 Kč,  Ceny pro odd.C: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
12.Drezurní soutěž stupně L – L0/2016 - Drezurní šampionát U25, SEN „L“  - 1.kolo šampionátu 
Odd.A : pro U25 
Odd.B : pro Seniory 
Odd.C : Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné pro odd.C: 400 Kč,  Ceny pro odd.C: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
13. Drezurní soutěž stupně S – S0/2018 - Drezurní šampionát U25 ,SEN „S“ - 1.kolo šampionátu 
Odd.A : pro U25 
Odd.B : pro Seniory 
Odd.C : Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné pro odd.C 450 Kč, Ceny pro odd.C:3000,- Kč (900-700-500-450-450) 
 
14.Drezurní soutěž stupně Z – DU-B/2018  pro jezdce na pony  -  kvalifikace NDP„Pony 11-13let“ 
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem  dle stanovených kriterií  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.500,-Kč (600,-,500,- 400,-) 
 
15.Drezurní soutěž stupně Z – DU-B/2018 - Otevřená soutěž  
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem  dle stanovených kriterií  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
16.Drezurní soutěž stupně Z – DU-A/2018 pro jezdce na pony - kvalifikace NDP„Pony 8-10let“ 
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem  dle stanovených kriterií  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.500,-Kč (600,-,500,- 400,-) 
 
17.Drezurní soutěž stupně Z – DU-A/2018 - Otevřená soutěž  
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem  dle stanovených kriterií  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
18. Drezurní soutěž stupně L – DD/2018 pro jezdce na pony a děti na velkých koních 
kvalifikace NDP„Pony 14-16let“ + NDP „děti na velkých koních“ 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
19. Drezurní soutěž stupně L – DJ/2018 pro jezdce na pony + Otevřená soutěž - kvalifikace NDP„Pony Master“ 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.500,-Kč (600,-,500,- 400,-) 
 
20. Drezurní soutěž stupně S – JU/2018 - otevřená soutěž + kvalifikace NDP„Pohár juniorů“ 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné: 450 Kč, Ceny:3000,- Kč (900,-700,-500,-450,-450,-) 
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NEDĚLE 
 
21. Drezurní soutěž stupně Z - DU-A/2018 - Drezurní šampionát U25, SEN „Z“ - 2.kolo šampionátu 
Odd.A : pro U25 
Odd.B : pro Seniory 
Odd.C : Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné pro odd.C: 400 Kč,  Ceny pro odd.C: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
22.Drezurní soutěž stupně L – DD/2018 - Drezurní šampionát U25, SEN „L“ - - 2.kolo šampionátu 
Odd.A : pro U25 
Odd.B : pro Seniory 
Odd.C : Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné pro odd.C: 400 Kč,  Ceny pro odd.C: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
23. Drezurní soutěž stupně S – JU/2018 - Drezurní šampionát U25,SEN „S“ -2.kolo šampionátu 
Odd.A : pro U25 
Odd.B : pro Seniory 
Odd.C : Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné pro odd.C 450 Kč, Ceny pro odd.C:3000,- Kč (900,-700,-500,-450,-450,-) 
 
24.Drezurní soutěž pony FEI PD/2018 - otevřená soutěž + kvalifikace NDP„Pony Master“ 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.500,-Kč (600,-,500,- 400,-) 
 
25.Drezurní soutěž stupně Z – DU-B/2018  pro jezdce na pony  -  kvalifikace NDP„Pony 8-10let“ + NDP „Pony 11-13let“ 
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem  dle stanovených kriterií  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
26.Drezurní soutěž stupně Z – DU-B/2018  - otevřená soutěž 
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem  dle stanovených kriterií  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
27. Drezurní soutěž stupně L – DD/2018 pro jezdce na pony a děti na velkých koních a zároveň otevřená soutěž 
kvalifikace NDP„Pony 14-16let“ + NDP „děti na velkých koních“ 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné: 400 Kč, Ceny: 1.900,-Kč (600,-,500,- 400,-400,-) 
 
28. Drezurní soutěž stupně S – JU/2018 - otevřená soutěž + kvalifikace NDP„Pohár juniorů“ 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími  
Startovné: 450 Kč, Ceny:3000,- Kč (900,-700,-500,-450,-450,-) 
 
CENY A PENĚŽITÉ PLNĚNÍ ŠAMPIONÁTU 

ŠAMPIONÁT U25  „Z“ 5.000,- Kč (1.600,-,1.150,-,850,-,750,-,650,-) + 2.500,-Kč (600-550-500-450-400) 

ŠAMPIONÁT U25  „L“ 5.000,- Kč (1.600,-,1.150,-,850,-,750,-,650,-) + 2.500,-Kč (600-550-500-450-400) 

ŠAMPIONÁT U25  „S“ 5.000,- Kč (1.600,-,1.150,-,850,-,750,-,650,-) + 2.500,-Kč (600-550-500-450-400) 

 

ŠAMPIONÁT Senioři  „Z“ 5.000,- Kč (1.600,-,1.150,-,850,-,750,-,650,-) + 2.500,-Kč (600-550-500-450-400) 

ŠAMPIONÁT Senioři  „L“ 5.000,- Kč (1.600,-,1.150,-,850,-,750,-,650,-) + 2.500,-Kč (600-550-500-450-400) 

ŠAMPIONÁT Senioři  „S“ 5.000,- Kč (1.600,-,1.150,-,850,-,750,-,650,-) + 2.500,-Kč (600-550-500-450-400) 

Trofeje do 5. místa, floty pro všechny účastníky dvoukolových soutěží šampionátu  
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STARTOVNÉ SOUTĚŽÍ ŠAMPIONÁTU 
ŠAMPIONÁT U25 „Z“                            700,-Kč (obě kola) 
ŠAMPIONÁT U25 „L“                            750,-Kč (obě kola) 
ŠAMPIONÁT U25 „S“                            800,-Kč (obě kola) 
ŠAMPIONÁT Senioři „Z“                           700,-Kč (obě kola) 
ŠAMPIONÁT Senioři „L“                           750,-Kč (obě kola) 
ŠAMPIONÁT Senioři „S“                           800,-Kč (obě kola) 
 
U ostatních soutěží závodů je startovné uvedeno 

 
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, čas, způsob a místo bude oznámeno 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128 a jsou uvedeny u jednotlivých soutěží 
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 

 
Soutěží „ŠampionátuČJF“se mohou zúčastnit dvojice (jezdec a kůň), které doposud nestartovali na MČR jednotlivců ve 
své věkové kategorii.V každé kategorii může startovat dvojice, která vprůběhu roku 2018 a 2019 nestartovala vsoutěži 
se stupněm obtížnosti vyšším o jeden stupeň(např. vsoutěžích stupně „L“ nemůže startovat dvojice, která startovala 
vsoutěžích stupně „S“ a výše) 
Soutěže Šampionátu se může startující dvojice zúčastnit pouze v jedné kategorii! 

 
V rámci soutěže Šampionátu bude povolen start jednomu jezdci maximálně na dvou koních v jedné výkonnostní 
kategorii (v jednom stupni obtížnosti). 
 
Vítězem soutěže Šampionátu bude dvojice, která ve své věkové  kategorii a příslušném stupni obtížnosti získá ve 
dvoukolové soutěži nejvyšší průměr procent ze dvou kol soutěže Šampionátu. 
V případě, že některé startující dvojice dosáhnou z dvoukolové soutěže stejného průměru procent, bude o pořadí na 
jednotlivých místech rozhodovat lepší celkový výsledek druhého soutěžního kola. 

 

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! Volné pobíhaní psů pod pokutou 2.000,-Kč! 

 
 



JO La Bohéme Zduchovice (MB0283) 

                                                              
Rozpis drezurních závodů  5. - 7.7. 2019 

NÁRODNÍ DREZURNÍ POHÁR ČJF P,CH,J + 

    DREZURNÍ ŠAMPIONÁT U25 + Sen. ZDUCHOVICE 2019 
 

 

6.3. Ustájení 
Boxy ČT - NE 2300,- Kč  
Boxy PÁ - NE 1900,- Kč  
Ustájení 2 dny (přes noc) 1500,- Kč  
Ustájení 1 den (přes den)(pouze při volné kapacitě) 700,- Kč  

 

VV  CCEENNĚĚ  JJEE  11..  NNAASSTTLLÁÁNNÍÍ  ((PPIILLIINNYY,,  ppookkuudd  cchhcceettee  sslláámmuu  uuvveeďďttee  ddoo  ppřřiihhlláášškkyy)),,  SSEENNOO  NNEENNÍÍ  ZZAAHHRRNNUUTTOO  VV  CCEENNĚĚ!!!!!!  

  

BBaallííkk  sseennaa  --  11..550000,,--KKčč  

BBaallííkk  sslláámmyy  --  665500,,--KKčč  

BBaallííkk  ppiilliinn  --  330000,,--KKčč  

  
Během  závodů bude v určitou dobu možnost zakoupení krmné dávky, cena jedné dávky 50,-Kč. Časy budou upřesněny. 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
       Možnost ubytování přímo v areálu v penzionu Jezerná. Nebo cca 200 m od areálu v penzionu U Švarců. 

Více informací na www.pension-jezerna.cz, email: info@kone-zduchovice.cz, tel: 604 220 575 
 
Připojení kamionu na el.energii 200 Kč/den 

 
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 zpevněných asfaltových plochách v uzavřeném areálu 

 
7. Partneři závodů 

 
8. Schvalovací doložka 

Rozpis zpracoval: Nikola Odstrčilová         
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 12.6.2019 

mailto:jkbanik@email.cz

