
                                         ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ  

F I N Á L E    KMK v drezuře 
a přehlídka tříletých koní se zaměřením na 

mechaniku pohybu 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CDN  závody  kategorie  A 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 200918A2   
1.1.3. Název závodů: Finále  KMK v drezuře  + přehlídka 3 letých 
1.1.4. Pořadatel: TJ   Equus  Kinsky 
1.1.5. Datum závodů: 18.  -  20. 9. 2020   pro  3,  4 , 5-ti  a  6-ti 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   KMK  2020 

Přehlídka 3letých se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly 
ČJF, Veterinárními pravidly, Šlechtitelským a zkušebním řádem ČT a tímto rozpisem závodů.  

 
Funkcionáři závodů: 

Ředitel závodů: Petr Půlpán ,  js@equus-kinsky.cz 
Sekretář závodů: Veronika  Malá ,   js@equus-kinsky.cz 
Kontaktní osoba: Libuše  Půlpánová , 776 057 706 ,  js@equus-kinsky.cz  
Hlavní rozhodčí:                         Ing.Gabriela Valeriánová ( D0069 ) 
Sbor rozhodčích: Franz  Eichelsbacher DE , Marek  Pawlowicze S000973 PL, 

Jerzy  Lukomski S000481 PL 
Technický delegát MUDr.Helena Žižková (A0111) 
Komisař na opracovišti: Ing.  Eva Šímáčková (D0011) 
Zpracování výsledků Petr Půlpán ml. , 724 026 464 ,  js@equus-kinsky.cz 
Ozvučení Petr Půlpán ml. 
Hlasatel Michaela  Renčová , Mgr.Magda  Feldeková, Lena  Arava,  
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 2020.  
Přehlídka   3 letých koní  : 



Klisny ročníku 2017 přihlášené k PK ČT, CS, MT, KK, ČTK a zapsané v HPK, PK.  
Hřebce ročníku 2017: 
A) s uděleným základním výběrem pro působení v chovu ČT, CS, MT, KK, ČTK 
B) uvedené ve zvláštním registru potencionálních plemeníků PK ČT, CS, MT, KK, 
ČTK, včetně importovaných náležejících k plemenům uvedeným ve šlechtitelském 
programu UCHS s možností použití pro zušlechťování. Hřebce do registru 
potencionálních plemeníků předvyberou na základě ohodnocení původu, exteriéru 
a mechaniky pohybu inspektoři firmy Equiservis Konzulent, s.r.o. nebo členové rad 
plemenných knih ČT, CS, MT, KK, ČTK dle kritérií uvedených v jednotlivých PK. 
Zapsání hřebce do registru potencionálních plemeníků nezavazuje k udělení výběru pro 
plemenitbu!! 
Valachy ročníku 2017 narozené u českého chovatele a současně na území České republiky v 
rámci jakékoli plemenné knihy teplokrevných koní s oboustranně prokazatelným původem do 
3. generace předků. 
 
 
 

Přihlášky a časový rozvrh 
Soutěže KMK  a  přehlídka  3 letých koní  budou probíhat: 
V pátek   18. 9.  zahajovací  tréninky   od  10.00 -  do  19.00 hodin. 
V sobotu  19. 9.  od 9.00 hodin  bude - pro 4, 5 a 6ti leté koně – 1. kolo KMK  a  posouzení exteriéru 
na tvrdém podkladu a mechaniky pohybu na ruce v kroku a klusu  pro  3 leté koně 

V neděli  20.9.  od  8.00 hodin bude – pro 4,5 a 6ti leté koně -  2 kolo  KMK a druhá část přehlídky - 
zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem, která se provádí na drezurním 
obdélníku o rozměrech 20 x 60 m ve skupině tří koní. 

Všechny soutěže se jedou zpaměti.  Soutěže  se jedou na otevřeném obdélníku. 
Úloha pro přehlídku 3 letých koní je čtená rozhlasem. 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový harmonogram podle 
počtu přihlášených jezdců. 
 
Uzávěrka   přihlášek :                                15. 9. 2020   do 23,00 hod 
Uzávěrka objednávek ustájení:            11. 9. 2020   do 23,00 hod   
 
Přihlášky 
Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF  www.jezdectvi.org  
Prezentace  pouze  v  případě změn  18. 9. 2020  do  18.00 hodin  
Změny  telefonem jsou možné pouze:  v pátek   724026464 , 776057706  –  do  18,00 hod. 
 

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

Sekretariát závodů  
pracuje od 18. 9.  od  15 hod. –  do  19 hod.  v proskleném prostoru před restaurací,  startovní listiny 
budou umístěny rovněž v proskleném prostoru před restaurací a na internetu. 
V sobotu a neděli vždy hodinu před startem a hodinu po ukončení závodů. 
 



Přehled jednotlivých kol  a  soutěží 
FINÁLE  KMK  v  drezuře pro  4, 5 a 6-ti leté  koně  je dvoukolové. 
Přehlídka  3 letých koní dle samostatného rozpisu, který je přílohou tohoto rozpisu. 
 

Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
pátek  18. 9.  :     10.00  hodin  až   19.00  hodin 
zahajovací  tréninky  pro všechny kategorie KMK 
 
Sobota   19. 9.  :     první kolo   
 

1.   Soutěž KMK v drezuře pro 4-leté  hřebce a valachy  – úloha  4Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35 p 
2.  Soutěž KMK v drezuře pro 4-leté klisny  – úloha  4Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35 p 
3.   Soutěž KMK v drezuře pro 5-ti leté hřebce a valachy – úloha  5Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
4.  Soutěž KMK v drezuře pro 5-ti leté klisny – úloha  5Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
5.  Soutěž KMK v drezuře pro 6-ti leté hřebce a valachy – úloha 6Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
6.  Soutěž KMK v drezuře pro 6-ti leté klisny – úloha 6Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
7.     Posouzení exteriéru na tvrdém podkladu a mechaniky pohybu na ruce v roku a klusu            
  pro  3 leté koně 

Neděle    19. 9.  :    8 hodin  -  druhé  kolo 
 

8.  Soutěž KMK v drezuře pro 4-leté  hřebce a valachy  – úloha 4Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35 p 
9.  Soutěž KMK v drezuře pro 4-leté klisny  – úloha 4Ú 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35 p 
DEKOROVÁNÍ  4 letých koní  : přesný čas a postup bude stanoven  ihned po odjetí druhého  kola 

10.  Soutěž KMK v drezuře pro 5-ti leté hřebce a valachy – úloha 5F 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
11.  Soutěž KMK v drezuře pro 5-ti leté klisny – úloha 5F 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
12.     Přehlídka 3letých - zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem, která se    
provádí na drezurním obdélníku o rozměrech 20 x 60 m ve skupině tří koní. 

13.  Soutěž KMK v drezuře pro 6-ti leté hřebce a valachy – úloha 6F 

 Rozhodování dle čl. 432 DP N35  

14.  Soutěž KMK v drezuře pro 6-ti leté klisny – úloha 6F 
            Rozhodování dle čl. 432 DP N35  
 

DEKOROVÁNÍ   3, 5  a  6-ti letých koní  : přesný čas a postup bude stanoven  ihned po odjetí 
druhých  kol. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Ceny a peněžitá plnění  – floty dle PJS: 
Finále  KMK 
Jezdci budou odměněni dle pravidel  KMK pro rok 2020, vítězí kůň dle pravidel KMK pro rok 2020. 
Startovné KMK – 800,-Kč start v soutěži (obě kola) 
  
Technická ustanovení 

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

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

iii. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128 – pravidla KMK pro rok 2020 
iv. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
v. Sázky nejsou povoleny. 

b. Veterinární předpisy 
i. 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. 
 

c. Podmínky účasti, kvalifikace 
Podmínky určuje tento rozpis a pravidla KMK pro rok 2020 
 

2. Obecné informace 
a. 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. 

b. 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 ! 
 

c. Ustájení    -   objednání přes on-line systém ČJF . 
 Možnost ustájení v turnajových boxech: Cena za box za každý započatý den ustájení se 
slámou :  500,- Kč , při nutnosti stavět mobilní boxy cena  600,- Kč . Seno není v ceně ustájení, 
v omezeném množství možné dokoupit v malých balících (100,- Kč ). Ceny jsou uvedeny bez 
DPH. 
Pro finále KMK platí dle pravidel ČJF (VP, N3, bod 7) povinné ustájení koní v areálu závodů.   
Příspěvek od  ASCHK  na ustájení koní  kvalifikovaných pro finále KMK  bude 50  až  100 % z   
výše ceny  za koně /  2 dny  ,   dle  množství finanční podpory od  MZe  ČR. 

 

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 
 

 
 
 
Rozpis zpracoval: Libuše Půlpánová                                       
 
Rozpis schválen VV ČJF hlasováním per rollam dne: 25.8.2020       
 

 

Přehlídka tříletých koní se zaměřením na mechaniku pohybu 

1. Základní ustanovení.  
1.1. Základní informace  

 
1.1.1.  Pořadatel:  Asociace svazů chovatelů koní ČR, z.s. 
1.1.2.  Místo konání: areál Jezdecké školy Equus Kinsky - Hradištko u Sadské  
1.1.3.  Součást závodů:  Finále KMK v drezuře  
1.1.4.  Datum konání: 18. – 20. 9. 2020 

 
 

2. Podmínky účasti. 
 
Klisny ročníku 2017 přihlášené k PK ČT, CS, MT, KK, ČTK a zapsané v HPK, PK.  
Hřebce ročníku 2017: 
A) s uděleným základním výběrem pro působení v chovu ČT, CS, MT, KK, ČTK 
B) uvedené ve zvláštním registru potencionálních plemeníků PK ČT, CS, MT, KK, 
ČTK, včetně importovaných náležejících k plemenům uvedeným ve šlechtitelském 
programu UCHS s možností použití pro zušlechťování. Hřebce do registru 
potencionálních plemeníků předvyberou na základě ohodnocení původu, exteriéru 
a mechaniky pohybu inspektoři firmy Equiservis Konzulent, s.r.o. nebo členové rad 
plemenných knih ČT, CS, MT, KK, ČTK dle kritérií uvedených v jednotlivých PK. 
Zapsání hřebce do registru potencionálních plemeníků nezavazuje k udělení výběru pro 
plemenitbu!! 
Valachy ročníku 2017 narozené u českého chovatele a současně na území České republiky v 
rámci jakékoli plemenné knihy teplokrevných koní s oboustranně prokazatelným původem do 
3. generace předků. 
  



3. 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,  
 

4. Technické podmínky přehlídky 

4.1. Posouzení exteriéru na tvrdém podkladu a mechaniky pohybu na ruce 

Hodnocení provádí minimálně dvoučlenná komise, splňujících podmínky odbornosti hodnotitele. 
Koně jsou předváděni na ruce. Nejprve je kůň komisi předveden v zastavení, v zootechnickém 
postoji. Komise posuzuje plemenný typ a pohlavní výraz, stavbu těla a korektnost. Hodnotí se 
známkami v rozsahu 1 – 10 bodů, v 0,5 bodové stupnici. Následně se kůň předvádí v pohybu 
na ruce a komise posuzuje mechaniku pohybu v kroku a klusu na ruce. Koně se předvádí dle 
pořadových čísel po jednom. Slovní komentář je veřejný a je žádoucí ho krátce shrnout ihned 
po předvedení daného koně.  

4.2. Posouzení mechaniky pohybu pod sedlem 

Druhou částí přehlídky je zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem, která se 
provádí na drezurním obdélníku o rozměrech 20 x 60 m ve skupině tří koní. Předvádění koně 
absolvují velenou úlohu předepsanou pro zkoušku mechaniky pohybu a ovladatelnosti (viz 
Příloha 1).  Při zkoušce mechaniky pohybu a ovladatelnosti se hodnotí tato selekční kritéria dle 
odstavce 6.2 ŠP: c) Krok, d) Klus, e) Cval a f)Vnitřní vlastnosti (Pracovní ochota a charakter). 
Hodnotí se známkami v rozsahu 1 – 10 bodů, v 0,5 bodové stupnici. 
 

5. Hodnocení, ocenění, výsledky 

Dle došlých přihlášek si pořadatel vyhrazuje právo přehlídku rozdělit do oddělení dle pohlaví. 

Všichni účastníci budou dekorování floty a účastnickými diplomy, první tři umístění obdrží 
pohár a šerpu, vítěz deku. 

Vítězem se stane kůň s nejvyšší průměrnou známkou za všechna hodnocená kritéria. V případě 
rovnosti bude rozhodovat vyšší známka za typ, dále klus, dále cval a krok. 

Přehlídka se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF, 
Veterinárními pravidly, Šlechtitelským a zkušebním řádem ČT a tímto rozpisem závodů.  
 

6. Všeobecné údaje 

Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: 

ASCHK ČR z.s., U Hřebčince 479, 397 01 Písek, nebo na mail  rpkct@seznam.cz ,  tel. Kontakt Ing. Hana 
Civišová -  +420 777 112 595 

S přihláškou zasílejte kopii původu koně. 



Startovné: 300,- Kč 

Uzávěrka přihlášek: 12. 9. 2020 

Časový harmonogram bude sestaven v závislosti na harmonogramu Finále KMK v drezuře, všechny 
informace budou k dispozici prostřednictvím JIS. 

7. Veterinární předpisy:                  

Podle platných směrnic SVS ČR platné na rok 2020, kterými se stanoví veterinární podmínky 
pro přemísťování koní. 

Soutěž je v souladu s řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení, nebo svodu 
zvířat (čj.34969/2007 – 10001 ze dne 4. 11. 2008).  

Příloha 1 

Velená úloha pro tříleté koně 
 

Obdélník : 20 x 60 m - Trvání: cca 10 min 
 

1. Vytvořit rozdělení ve středním kroku na levou ruku (na dlouhé otěži) 
2. Otěže zkrátit a přechod do lehkého klusu, lehký klus ca. 2x kolem 
3. H-K  a  F-M klusové kroky prodloužit, poté pracovní klus lehký 
4. H - F diagonálou změnit směr 
5. K - H pracovní klus lehký 
6. M - F klusové kroky prodloužit, poté pracovní klus lehký 
7. K – B krátká diagonála, změnit směr 
8. u B velký kruh 20m a přechod do pracovního cvalu 
9. B přímo, ca. 2 x kolem 
10. F-M cvalové skoky prodloužit, poté pracovní cval 
11. Přechod do pracovního klusu lehkého a H – F změnit směr 
12. A pracovní cval 
13. K-H a M-F cvalové skoky prodloužit, poté pracovní cval 
14. u E velký kruh 1 x kolem pracovní cval 
15. zůstat na kruhu a přechod do pracovního klusu lehkého a ca.1 x 

kolem  
16. zůstat na kruhu a nechat vytáhnout otěž ca. 1 x kolem 
17. E přímo a přechod do středního kroku 
18. Střední krok na dlouhé otěži kolem celé jízdárny vpravo 
19. M-K změnit směr ve středním kroku 
20. Střední krok na dlouhé otěži kolem celé jízdárny vlevo 

 
Děkujeme za předvedení a koně mohou opustit obdélník 


