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Sobota 1
1. Drezur
Soutěž je p
místa. 
Startovné :
 
2. Drezur
A. Soutěž j
rozhodčí z j
Startovné: 
B. 1. kolo O
 
3. Drezur
A. Soutěž j
437(N40). S
B. 1. kolo O
 
4. Drezur
A. Soutěž j
jednoho m
B. 1. kolo O
 
5. Drezur
A. Soutěž j
300,- Kč.  F
B. 1. kolo O
 
6. Drezur
A. Soutěž j
Startovné: 
B. 1. kolo O
C. 1. kolo O
 
7. Drezur
A. Soutěž j
Startovné: 
B. 1. kolo O
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Neděle 1
 
8. Drezur
A. Soutěž j
437(N40). S
B. 2. kolo O
 
9. Drezur
A. Soutěž j
437(N40). S
B. 2. kolo O
 
10. Drezu
A. Soutěž j
Startovné 3
B. 2. kolo O
 
11. Drezu
A. Soutěž j
Úloha se čt
Startovné 4
B. 2. kolo O
Mistrovská
 
12. Drezu
A. Soutěž j
velkých kon
Startovné 4
B. 2. kolo O
Mistrovská
 
13. Drezu
A. Soutěž j
koních. Úlo
Startovné 4
B. 2. kolo O
Mistrovská
 
14. Drezu
A. Soutěž j
Startovné 4
B. 2. kolo O
Mistrovská
 
15. Drezu
Soutěž je p
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