
Jezdecká stáj  JK Ronex – subjekt ČJF MA117 

 Rozpis jezdeckých hobby závodů ČJF 
Drezura pro začátečníky 

Odpolední program – hry pro děti 
26. 7. 2019 
 

 

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

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CDN-Hobby, hala 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190727A1 
1.1.3. Název závodů: Drezura pro začátečníky 
1.1.4. Pořadatel: JK Ronex (MA117) 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: xxx 
1.1.6. Datum závodů: Pátek 26. 7. 2019 
1.1.7. Místo konání: Jezdecký areál JK Ronex, Ke Kapličce 171, Podolanka, 250 73 
1.1.8. Omezující kritéria: xxx 

 
1.2. Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Ing. Renata Habásková (tel.: 602 32 40 62, renata.habaskova@jkronex.cz) 
Sekretář závodů: Ing. Pavla Vitáková (tel. 724 92 10 44) 
Kontaktní osoba: Ing. Renata Habásková  (tel.: 602 32 40 62) 
Hlavní rozhodčí: Radmila Seidlová (A0365) 
Sbor rozhodčích: Ing. Renata Habásková – pro para (A1066) 
Komisař na opracovišti: Michaela Habásková (A1067) 
Hlasatel: Ing. Pavla Vitáková 
Zpracovatel výsledků: Ing. Pavla Vitáková, JK Ronex 
Lékařská služba: MUDr. Petr Blažek 
Veterinární dozor: MVDr. Zuzana Žežulková  
Podkovář: Stanislav Dušek (tel.: 728 507 302) 

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:  hala 20x40m geotextílie 
1.3.2. Opracoviště:  20x60 m venkovní písčité kolbiště 
1.3.3. Opracování:  dle počasí kolbiště nebo hala 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka  23. 7. 2019 23:00 
 

2.2. Přihlášky 

Výhradně přes  http://www.jezdectvi.org 
 

2.3. Prezentace:    26. 7. 2019, 7:30 – 8:30 hod. v kanceláři závodů nebo na tel. 602 32 40 62 
 

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

2.5. Start soutěží:  soutěž č. 1 – 9:00 hod a následně další soutěže  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených. 

mailto:renata.habaskova@jkronex.cz
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2.6. Sekretariát závodů:  umístěn v kanceláři u haly, otevřen od 7:30 hod 
 

2.7. Další důležité informace:    Veškeré informace budou k dispozici při prezentaci. 
V případě špatného počasí  možnost opracování v hale po skupinách 

 
3. Přehled jednotlivých soutěží:   

Soutěž č. 1 - ukázka:   Drezurní úloha stupně „Z“  – úloha ZH1/2018 – povoleno vyvázání koně a 
přítomnost trenéra uprostřed obdélníku 
Hodnocení jezdce na styl jedním rozhodčím. Úloha se čte. 
Startovné 300,- Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě cca 500,-Kč pro první tři umístěné a floty pro 
všechny účastníky.  
 
Soutěž č.2: Drezurní úloha stupně „Z“ – úloha Z1/2018 – obdélník 20x40 m 
Rozhodování - 1 rozhodčí z jednoho místa. Úloha se čte. 
Startovné 300,- Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě cca 500,-Kč pro první tři umístěné a floty pro 
všechny účastníky.  

 
Soutěž č. 3:   paradrezurní úloha Gradu dle požadavku jezdce - je potřeba do poznámky v přihlášce 
napsat grade a úlohu, kterou chce jezdec jet. 
Rozhodování dle PJS (N34) – 1 rozhodčí z jednoho místa. Úloha se čte. 
Startovné 200,- Kč. Věcné ceny v hodnotě cca 500,- Kč pro první tři umístěné a floty pro všechny 
účastníky.  

 
Odpolední zábavný program – ukázka – volná sestava na hudbu  (navazuje na soutěž č. 3) 

Soutěže pro děti s koňmi i bez koní 
 

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 
Soutěže jsou určeny pro všechny jezdce i pro jezdce na pony, kteří jsou členy ČJF 
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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 

Není dovoleno mít v areálu psi! A to ani na vodítku.  Máme jich sami dost a hlídají si areál – 
došlo by k rvačce!!!! 

 
5.3. Ustájení 

Ustájení pořadatel zajistí v omezeném množství – prosím zprávu do e-mailu 
renata.habaskova@jkronex.cz.  
Cena ustájení 500,- Kč/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 – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den 
Parkování vozidel –  v ulici Ke Kapličce, dle pokynů pověřené osoby 

 
Rozpis zpracoval:        Rozpis za OV ČJF schválil: 
 Ing. Pavla Vitáková       Irena Hůlková, z pověření 
          OV ČJF Praha   
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