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Přihláška na závody: www.jezdectvi.org 
 

SEVEROČESKÉ OBLASTNÍ  
   MISTROVSTVÍ V DREZUŘE 

 
1. Základní ustanovení 
 

1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů: CDN - OM 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190713E1 
1.1.3. Název závodů: Drezurní závody ve Vrchovanech, OM pony,  

dětí, juniorů, seniorů a družstev 
1.1.4. Pořadatel: JS Vrchovany – Obrok z.s.  ME 0018  
1.1.5. Spolupoř. subjekt: - 
1.1.6. Datum závodů: 20.7.2019 
1.1.7. Místo konání: Vrchovany u Doks  
1.1.8. Omezující kritéria: - 

 
                Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Lucie Moravcová 
Sekretář závodů: Kateřina Kocíková 
Kontaktní osoba: Pavel Studnička 602 161 263 
Hlavní rozhodčí: Špuláková Eva (B0606) 
Sbor rozhodčích: Neumann Cyril Ing. (A0188) 
 
 

Habásková Renata Ing. (A1066)  
Sirotková Hana Mgr. (G2703) 

Komisař na opracovišti: Člen sboru rozhodčích 
Hlasatel: Dana Kolářová 
Zpracovatel výsledků: Marek Studnička 
Lékařská služba: MUDr. Vernerová Martina 
Veterinární dozor: MVDr. Jaroslav Kavalec 
Podkovář: Pořadatel nezajišťuje 

 
1.2. Technické parametry 

1.2.1. Obdélník:  písek 20 x 40m, 20 x60m  
1.2.2. Opracoviště:  písek 25 x 65m, travnaté 90 x 65, 
1.2.3. Opracování:  opracoviště otevřeno hodinu před začátkem první soutěže      

                  
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka  

Uzávěrka přihlášek je 18.7.2019 do 22:00  

http://www.jezdectvi.org/zavody
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2.2. Přihlášky 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: www.jezdectvi.org 
 

Účast v Mistrovství Severočeské oblasti uveďte v přihlášce do 
poznámek! 
 

2.3. Prezentace   
V kanceláři závodů vždy hodinu před startem dané soutěže. Telefonicky den před závody od 
19:00 do 21:00 na tel. 606 238 050 
 

2.4. Technická porada   
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci. 
 
Start soutěží  
8:30 – start soutěže č.1, další soutěže plynule navazující po nezbytných technických 
přestávkách. 
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených. 

 
2.5. Sekretariát závodů  

Pracuje na věži rozhodčích dne 20.7.2019 od 7.30 hodin do konce závodů 
 
 

3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
 

3.1. Soutěž č. 1 – Drezurní úloha stupně "Z" – P4/2016  
Soutěž je zároveň 1. kolem Mistrovství oblasti – kategorie pony 
Soutěž přístupná pro jezdce na pony. 
Rozhodování dle DP čl.432/N 34. “z jednoho místa”. 
Každý si zajistí svého čtenáře. Úloha je ČTENÁ. 
Startovné: 300,- Kč  
Ceny věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 000,- Kč, floty dle PJS 
 
 

3.2. Soutěž č. 2 - Drezurní úloha stupně "Z" - DU-A/2018 
Otevřená soutěž. 
Soutěž je zároveň 2. kolem Mistrovství oblasti – kategorie pony 
Soutěž je zároveň 1. kolem Mistrovství oblasti – kategorie děti           

          Hodnocení dle DP čl. 432/ N34 “z jednoho místa”. Úloha je ČTENÁ.  
          Startovné: 350,- Kč 
          Úloha je ČTENÁ.  

 Ceny věcné na prvních třech místech v hodnotě 1 000,- Kč, floty dle PJS 
 

http://www.jezdectvi.org/
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3.3. Soutěž č. 3 – Drezurní úloha stupně "Z" - DU-B/2018 
Otevřená soutěž. 
Soutěž je zároveň 2. kolem Mistrovství oblasti - kategorie děti 
Soutěž je zároveň 1. kolem Mistrovství oblasti – kategorie junioři 

   Hodnocení dle DP čl. 432/ N34“ z jednoho místa”. Úloha je ČTENÁ.  
 Startovné: 350,- Kč 
 Ceny: peněžité: 1 500,- Kč (600, 500, 400) floty dle PJS 
 

3.4.  Soutěž č.4 – Drezurní úloha stupně "L" - DD/2018  
Otevřená soutěž. 
Soutěž je zároveň 2. kolem Mistrovství oblasti – kategorie junioři 
Soutěž je zároveň 1. kolem Mistrovství oblasti – kategorie senioři 
Rozhodování dle DP čl. 437/ N40 „tři rozhodčí“. Úloha NENÍ čtená.  
Startovné: 400,- Kč  
Ceny: peněžité 1 500,- Kč (600, 500, 400,-), floty dle PJS 
 

3.5. Soutěž č.5 – Drezurní úloha stupně "S" – JU/2018  
Otevřená soutěž 
Sutěž je zároveň 2. kolem Mistrovství oblasti – kategorie senioři 
Rozhodování dle DP čl. 437/ N40 „tři rozhodčí“. Úloha NENÍ čtená.  
Startovné: 400,- Kč  
Ceny: peněžité 2 750,- Kč (650, 600, 550, 500, 450,-), floty dle PJS 
 

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. 

 
4.2. 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. 

 
4.3. Podmínky účasti, kvalifikace 

4.3.1. Soutěž č.1 je určená pouze pro pony. Soutěž č. 2,3,4,5 je přístupná bez omezení. 
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4.3.2. OM - Podmínkou účasti v OM je registrace jezdce za Severočeskou oblast.  
Družstva: družstvo je tříčlenné: první člen družstva si může vybrat P4 nebo DUA, druhý 
člen družstva jede DU-B, třetí DD. Každá dvojice smí být členem pouze jednoho 
družstva. Dvojice startující v OM jednotlivců, může být zároveň členem jednoho 
družstva. Družstva se umístí podle součtu % ze tří kol. V případě rovnosti výsledného 
procenta, rozhoduje výše % ve třetím kole. Družstvo musí být nahlášeno před startem 
prvního jezdce. Nedokončení soutěže jakéhokoli člena družstva vylučuje celé družstvo. 
Jednotlivci: Jezdci se umístí podle součtu % z obou kol. V případě rovnosti výsledného 
procenta, rozhoduje výše % v druhém kole. V případě účasti více koní jednoho jezdce 
se do OM počítá pouze výsledek lepšího. Při udělování mistrovských titulů musí být 
splněna podmínka nejméně 3 různých jezdců z nejméně 2 subjektů. 
V Mistrovství severočeské oblasti ČJF obdrží umístění na 1. – 3. místě medaile a věcné 
ceny, na 1. – 5. místě floty. 

 
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 je poskytováno v pevných vnitřních boxech. 
Cena ustájení 1 den (cena zahrnuje podestýlku, seno) 300,- Kč za každý započatý den. 
Kontakt pro objednání ustájení: 606 238 050 Martina Studničková 
 

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 – pořadatel nezajišťuje  
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel – na louce v místech označené pořadatelem 

 
6. Schvalovací doložka 

Rozpis zpracoval: Pavel Studnička dne 4.6.2019  
Rozpis za OV ČJF schválil: Daniela Ledlová 5.6.2019 


