
                                         ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ  

                            F I N Á L E  KMK v drezuře 2019 

Přihlášky: www.jezdectvi.org 
1. Základní ustanovení. 

1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů: CDN závody kategorie C 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 190919A1 
1.1.3. Název závodů: Finále  KMK v drezuře 2019 
1.1.4. Pořadatel: TJ   Equus  Kinsky 
1.1.5. Datum závodů: 19. - 20. 9. 2019   pro   4 leté koně 

21. - 22. 9. 2019   pro   5ti a 6ti leté  koně 
1.1.6. Místo konání: areál  Jezdecké školy  Equus Kinsky - Hradištko u Sadské 
1.1.7. Omezující 

kritéria: 
Kriteria jsou uvedena v pravidlech šampionátu 2019 

  
Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Petr Půlpán ,  js@equus-kinsky.cz 
Sekretář závodů: Ing.  Julie  Dajčl ,   js@equus-kinsky.cz 
Kontaktní osoba: Petr Půlpán ml.  724 026 464 ,  js@equus-kinsky.cz  
Hlavní rozhodčí:                         Vít Čmolík  D0055 
Sbor rozhodčích: MUDr Helena Žižková  A0111, Ing. Renata Habásková 

A1066 
Bc. Katarína Hlavová  F1010 

Technický delegát Eliška Čmolíková D0778 
Komisař na opracovišti: Určí HR ze sboru rozhodčích 
Zpracování výsledků Jan Matuška ,  602 358 582 , farma.drazka@seznam.cz 

Petr Půlpán ml. , 724 026 464 , js@equus-kinsky.cz 
Ozvučení Petr Půlpán ml. 
Hlasatel Jan  Matuška  ,   Štěpánka  Samková 
Zdravotní služba Dana Švejdová , 721 336 521 
Veterinární služba MVDr. Alena Černá,  602 264 247 
 

Technické parametry  
  

Kolbiště:              venkovní kolbiště  50 x 90 m, povrch písčitý s 
geotextilií  
hala 29 x 60 m, povrch písčitý- hipotex   

Opracoviště:        venkovní 50 x 50 m, povrch písčitý s geotextilií, hala 
22x 50 m, povrch písčitý – hipotex,  

 

Podmínky účasti 
Soutěží  KMK  se mohou zúčastnit koně  4, 5 a 6-ti letí dle pravidel KMK pro rok 2019  
 

Přihlášky a časový rozvrh 
Soutěže KMK budou probíhat: 
 ve čtvrtek  19. 9. od  13 hodin  a pátek   20. 9.2019  od  8,00 hodin – pro 4leté koně 
v sobotu 21.9.2019 od 10,00 hodin a v neděli 22.9.2019 od 8,00 hodin – pro 5 a 6ti leté koně 
Všechny soutěže  KMK se jedou zpaměti. Soutěže KMK se jedou na otevřeném obdélníku. 



Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový harmonogram podle počtu přihlášených jezdců  
 
Uzávěrka   přihlášek :                          16. 9. 2019  do 23,00 hod 
Uzávěrka objednávek ustájení:   13. 9. 2019  do 23,00 hod   
Přihlášky 
Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF  www.jezdectvi.org  
Prezentace pouze v případě změn  18. 9. 2019  do 18.00 hodin  
Změny  telefonem jsou možné pouze:  ve  středu  18.9.2019 mobil 602 358 582 – do  18,00 hod. 
 

Předběžný časový harmonogram závodů – sledujte změny časů startů na 
www.jezdectvi.org večer před závodním dnem 
 

Sekretariát závodů  
pracuje  18. 9.  od  15 hod. – do  19 hod.,  19. 9. od 10 hod. – do 1 hod. po ukončení soutěží v proskleném 
prostoru před restaurací,  startovní listiny budou umístěny rovněž v proskleném prostoru před 
restaurací a na internetu. 
 

Přehled jednotlivých kol  a  soutěží 
FINÁLE  KMK v drezuře pro 4, 5 a 6-ti leté koně je dvoukolové 
 

Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
čtvrtek  19. 9.  :    ve  13.00  hod. – první kolo 
1. Soutěž KMK v drezuře pro 4-leté koně – úloha 4Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35 p 
pátek     20. 9.   :    v  8.00  hod. – druhé kolo 
2. Soutěž KMK v drezuře pro 4-leté koně – úloha 4Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
DEKOROVÁNÍ : přesný čas a postup bude stanoven ve čtvrtek večer po odjetí prvního kola. 
 

sobota    21. 9.  :    v cca 10.00  hod. –  první kolo 
3. Soutěž KMK v drezuře pro 5-ti leté koně – úloha 5Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
4. Soutěž KMK v drezuře pro 6-ti leté koně – úloha 6Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
neděle   22. 9.  :    v  8.00  hod. – druhé kolo 
5. Soutěž KMK v drezuře pro 5-ti leté koně – úloha 5F 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
6. Soutěž KMK v drezuře pro 6-ti leté koně – úloha 6F 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
 DEKOROVÁNÍ : přesný čas a postup bude stanoven v sobotu  po odjetí prvních kol. 
 

 Ceny a peněžitá plnění  – floty dle PJS: 
Finále  KMK 
Jezdci budou odměněni dle pravidel  KMK pro rok 2019, vítězí kůň dle pravidel KMK pro rok 2019. 
Startovné KMK – 800,-Kč start v soutěži (obě kola) 
  
Technická ustanovení 

1.2. Předpisy  
1.2.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF, 

Veterinárními pravidly, Pravidly KMK pro rok 2019 a tímto rozpisem závodů. 
1.2.2. Účastníci budou dekorování  floty dle VP čl. 126 



1.2.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128 – pravidle KMK pro rok 2019 
1.2.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
1.2.5. Sázky nejsou povoleny. 
 

1.3. Veterinární předpisy 
1.3.1. 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. 
 

1.4. Podmínky účasti, kvalifikace 
1.4.1.    Podmínky určuje tento rozpis a pravidla KMK pro rok 2019 

 
2. Obecné informace 

2.1. 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. 

2.2. 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 ! 
 

2.3. Ustájení    -   objednání přes Jezdecký informační system ČJF . 
 Možnost ustájení v turnajových boxech: Cena za box za každý započatý den  :  600,- Kč  se 
slámou. Seno není v ceně ustájení, v omezeném množství možné dokoupit v malých balících 
(120,- Kč ). Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Pro finále KMK platí dle pravidel ČJF (VP, N3, bod 7) povinné ustájení koní v areálu závodů, 
ustájení koní kvalifikovaných pro finále KMK hradí ASCHK  (  1.000,- Kč /na koně /  2 dny  ) 
4 letí  -  čtvrtek + pátek  19.- 20.9.  ,   5ti  a  6ti letí  - sobota + neděle  21.- 22.9. 
 

3.4 Ubytování  
Ubytování – objednání  na js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová  776 057 706 
Možnost ubytování pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar přímo v areálu. Omezená kapacita. 
Cena za ubytování (dle kategorie) 350 – 1.000,- Kč / noc +  15 % DPH, jedna noc o 100,- Kč dražší. 
Elektrické připojení karavanu/kamionu  -  300,- Kč/započatý den. 
 

      3.5 Poskytované služby 

Lékařská služba   uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba   zajištěna proti úhradě 
Občerstvení   zajištěno v areálu závodiště po celý den 
 

3.6 Správní poplatky 
Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek 100,-Kč 
 

Za pořadatele:   Libuše  Půlpánová                                       
 
Rozpis schválen VV ČJF hlasováním per rollam dne: 21.8.2019      
 


