
                             
 
 
 
 

ROZPIS   JEZDECKÝCH   DREZURNÍCH   ZÁVODŮ 

 

„ Oblastní  Mistrovství  Prahy  2020“ 

a  

„Finále  Českého Poháru v paradrezuře 2020     

Kategorie  „Paradrezura“    a     Kategorie  „Paradrezura - Novice“ 
 

2. -  4.   října   2020   Hradištko  u  Sadské 
 

Základní údaje  
Kategorie závodů:              CDN / A 
Číslo závodů: 201002A2 
Pořadatel:             TJ   Equus  Kinsky  +  Česká jezdecká federace 
Datum  konání:    2. – 4.   října  2020 
Místo konání:      areál  Jezdecké školy  Equus Kinsky - Hradištko u Sadské  
  
Funkcionáři závodů   
Ředitel závodů                Petr Půlpán,  js@equus-kinsky.cz 
Sekretariát  závodů                 Veronika Malá,  Magda  Feldeková , js@equus-kinsky.cz 
Kontaktní osoba Libuše Půlpánová  776 057 706 ,  js@equus-kinsky.cz 
Hlavní rozhodčí Katarina Hlavová  F1010  CZ 
Rozhodčí MUDr. Helena  Žižková  A0111  CZ ,  Janusz  Lawin S000223 PL ,  

Marek  Pawlowicze  S000973 PL,  Marek  Ruda S001173 PL ,  
Ing. Renata Habásková A1066  CZ 

Komisař na opracovišti Rotace rozhodčích ze sboru 
Zpracování výsledků Petr Půlpán ml.  724 026 464,  js@equus-kinsky.cz 
Ozvučení Petr Půlpán 
Hlasatel Michaela  Renčová 
Zdravotní služba Dana Švejdová,  Lucka Červená 
Veterinární služba MVDr. Alena  Černá,  602 264 247 
  
 
Technické parametry 

  

Kolbiště:              venkovní kolbiště  50 x 90 m, povrch písčitý s geotextilií, v případě 
nepříznivého počasí hala 29 x 60 m, povrch písčitý- hipotex   
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Opracoviště:        venkovní 50 x 50 m, povrch písčitý s geotextilií, hala 22x 50 m, 
povrch písčitý – hipotex, 
 
 

Přihlášky a časový rozvrh 
Možnost  zaslání přihlášek do  OM  Prahy a otevřených soutěží   ČJF 2020 dle VP/N7,odst.4 

http://www.jezdectvi.org). 

Účast v paradrezurních soutěžích se řídí pravidly pro  Finále  Českého  poháru  v paradrezuře  2020. 

(Finále: • Do finále postupují všechny dvojice, které dokončily alespoň jednu soutěž. • Ve finále v 

kategorii „Paradrezura“   i„Paradrezura-Novice“  budou předváděny úlohy Team test, Individual test a 

Volná sestava příslušného Gradu • Vítězí jezdec s nejvyšším průměrem procent hodnocených výsledků 

z finále.) 

Do otevřených  soutěží  budou přihlášky přijímány průběžně, ale jejich odsouhlasení proběhne až po 

uzavření  startovního   pole  OM  Prahy a Finále  Paradrezury. 

Uzávěrka  jmenovitých  přihlášek:    úterý  29. 9.  2020 ( do  23.00 hod. ) 
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích z jiné než pražské oblasti 
 

Přihlášky 

Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF  www.jezdectvi.org  

Do poznámky v přihlášce uveďte kdo jede  OM  Prahy a 
kdo jen otevřenou soutěž  ☺ ☺ ☺ 
 

Prezentace pouze v případě změn: 
Prezence mailem je možná:      SMS  724026464  +  776057706 

- ve čtvrtek  1.10.  ( na pátek nebo celý víkend)    od 15.00 hod.  do  18.00 hod. 
- v pátek       2.10.  ( na sobotu nebo celý víkend)  od  8.00 hod.   do  18.00 hod. 
- v sobotu     3.10.  ( na neděli )   od  6.30  hod.   do  9.00 hod. 

 

Předběžný časový harmonogram závodů – sledujte změny časů 
startů na www.jezdci.cz vždy večer před závodním dnem  !!!!!!!!!!!!! 
 

pátek      2. 10. 2020      8:00 hod. začátek soutěže č. 1, následuje soutěž č. 2 ,3, 4, 5,   
sobota    3. 10. 2020      8:00 hod. začátek soutěže č. 6, následují soutěže č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 
   na závěr dekorování  OM Prahy kategorie pony a děti na velkých koních 
neděle    4. 10. 2020      8:00 hod. začátek soutěže č. 13, následují soutěže č. 14, 15, 16, 17   

po soutěži  č. 15 dekorování   Finále Českého poháru v paradrezuře  +  OM 
Prahy v kategorii  junioři a mladí jezdci 
po soutěži  č. 17  dekorování  OM  Prahy  senioři – malá a velká runda 
 
 

Dne  3.10.2020 je na závodech organizováno stínové rozhodování pro rozhodčí zvyšující si kvalifikaci 

na národního rozhodčího a rozhodčího specialistu v drezuře v soutěžích SG, IM1 a GP (lektor Vít 

Čmolík). Přihlášky přes JIS. 
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Sekretariát závodů  

pracuje  2. - 4. 10. od  7.00 hod – do 1 hod po ukončení soutěží v proskleném prostoru před 
restaurací, ve čtvrtek 1.10. od 16.00 do  19.30 hod. budou vytvořeny konečné startovní listiny pro 
pátek 2.10. a předběžné pro sobotu a neděli 3.- 4.10.2020 , rovněž v proskleném prostoru před 
restaurací. 
 

SOUTĚŽE :     Čtěte  prosím  pozorně, kdy  je  prezence do soutěží  !! 
Všechny  úlohy  se jedou zpaměti,  mimo úloh paradrezury, které se čtou. 
 
 

Přehled jednotlivých soutěží  Oblastního Mistrovství Prahy + otevřené soutěže 

 

Pátek  2. 10. 2020 
 

č. 1. 
Drezurní úloha  Z -  úloha  Z1 / 2020  +  otevřená soutěž  
OM  pro děti ( 8 – 10 let ) na pony   – 1. kolo   +  otevřená soutěž 
Rozhodování dle  DP čl.432  N34 – 2 rozhodčí z jednoho místa , zápisné za každou soutěž  400,- Kč. 
V otevřené  soutěži   věcné ceny v celkové hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě 
 
 

č. 2. 
Drezurní úloha Z – úloha  DU-A / 2020 +  otevřená soutěž 
OM  pro děti ( 11 – 13 let ) na pony   – 1. kolo   +  otevřená soutěž 
Rozhodování dle  DP čl.432  N34 – 2 rozhodčí z jednoho místa , zápisné za každou soutěž  400,- Kč. 
V otevřené  soutěži   věcné ceny v celkové hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě 
 

č. 3. 
Drezurní úloha L – Z5 / 2020 (  dříve  DÚ/B / 2018 ) 
OM  pro děti ( 14 – 16 let ) na pony  +  OM děti na velkých koních   –  1. kolo   +  otevřená soutěž 
Rozhodování dle  DP čl.437 N34 –  2 rozhodčí z jednoho místa , zápisné   za každou soutěž   400,- Kč. 
V otevřené  soutěži  věcné ceny v celkové  hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě. 
 

 
PARADREZURA  V 1. a 2. kole může jezdec startovat max.se dvěma koňmi, v 3. kole startuje pouze s 
jedním, se kterým dokončil obě kola. Každý jezdec může startovat pouze v jedné kategorii. O 
konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. V případě rovnosti průměru 
procent ze tří kol, rozhoduje lepší výsledek v 3. kole.  
Finále ČR Grade I, II a III :  tříkolová soutěž – jezdec jede úlohu svého Gradu   1. kolo – Team Test 2017   
2. kolo – Individual Test 2017   3. kolo – Freestyle 2017  
Finále ČR Grade IV a V : tříkolová soutěž – jezdec jede úlohu svého Gradu 1. kolo – Team Test 2017   
2. kolo – Individual Test 2017   3. kolo – Freestyle 2017  
Finále ČR para Nezařazení :  tříkolová soutěž – jezdec volí úlohy stejného Gradu  1. kolo – Team Test 
2017   2. kolo – Individual Test 2017   3. kolo – Freestyle 2017  
V případě, že bude v některé z kategorií přihlášeno méně startujících než 3 různé dvojice ze dvou 
subjektů, bude vyhodnocení spojeno do jedné, nebo dvou kategorií dle rozhodnutí hlavního 
rozhodčího. 
 

č. 4     
Drezurní úloha  –  Team Test -  Paradrezurní pohár 2020 

               -  Team Test – Paradrezurní pohár – Novice 2020 
Pro všechny  Grady    1. kolo  Team  Test  2017 
Rozhodují 3 rozhodčí   odděleně  ,  úloha  se čte.  Zápisné  za  každou  soutěž   200,- Kč.   
Každý  si  zajistí  vlastního čtenáře. 



Umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126. 
 

č. 5. 
Drezurní úloha S – JU/2018 
OM  pro juniory – 1.kolo + otevřená soutěž 
Rozhodování dle  DP čl.437  N40 –  třemi rozhodčími  , zápisné   za každou soutěž   400,- Kč. 
V otevřené  soutěži  věcné ceny v celkové  hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě 

 

Sobota  3. 10. 2020 
 

č. 6. 
Drezurní úloha Z – DU-A/2020 
OM  pro děti ( 8 – 10 let ) na pony   – 2. kolo   +  otevřená soutěž pouze  při  nenaplnění  OM 
Rozhodování dle  DP čl.432  N34 – 2 rozhodčí z jednoho místa , zápisné za každou soutěž  400,- Kč. 
V otevřené  soutěži   věcné ceny v celkové hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě 
č. 7. 
Drezurní úloha Z – Z5 / 2020 (  dříve  DÚ/B / 2018 ) 
OM  pro děti ( 11 – 13 let ) na pony   – 2. kolo   +  otevřená soutěž  pouze  při  nenaplnění  OM 
Rozhodování dle  DP čl.432  N34 – 2 rozhodčí z jednoho místa , zápisné za každou soutěž  400,- Kč. 
V otevřené  soutěži   věcné ceny v celkové hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě 
č. 8. 
Drezurní úloha ST – SG/2018 
OM  pro mladí jezdci  U25  (  16-25 let)  – 1.kolo + otevřená soutěž   pouze  při  nenaplnění  OM 
Rozhodování dle  DP čl.437  N40 –  třemi rozhodčími  , zápisné   za každou soutěž   400,- Kč. 
V otevřené  soutěži  věcné ceny v celkové  hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě 

č. 9. 
Drezurní úloha L – DD / 2020  
OM  pro děti ( 14 – 16 let ) na pony  +  OM děti na velkých koních   –  2. kolo   
Rozhodování dle  DP čl.437  N40 –  třemi rozhodčími  , zápisné   za každou soutěž   400,- Kč. 
č. 10. 
Drezurní úloha  T –  IM1/2020 
OM  pro  seniory – malá runda  – 1.kolo + otevřená soutěž   pouze  při  nenaplnění  OM 
Rozhodování dle  DP čl.437  N40 –  třemi rozhodčími  , zápisné   za každou soutěž   400,- Kč. 
V otevřené  soutěži  věcné ceny v celkové  hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě 
č. 11. 
Drezurní úloha  TT –  GP/2020 
OM  pro  seniory – velká  runda  – 1.kolo + otevřená soutěž   pouze  při  nenaplnění  OM 
Rozhodování dle  DP čl.437  N40 –  třemi rozhodčími  , zápisné   za každou soutěž   400,- Kč. 
V otevřené  soutěži  věcné ceny v celkové  hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě 

č. 12.     
Drezurní úloha  –  Individual Test -  Paradrezurní pohár 2020 

               -  Individual Test – Paradrezurní pohár – Novice 2020 
Pro všechny  Grady   2. kolo  Individual Test  2017 
Rozhodují   3 rozhodčí   odděleně  ,  úloha  se čte.  Zápisné  za  každou  soutěž   200,- Kč.   
Každý  si  zajistí  vlastního čtenáře. 
Umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126. 
 

 

Neděle  16. 9. 2018 

 

č. 13. 
Drezurní úloha S – JD/2018 
OM  pro juniory – 2.kolo + otevřená soutěž  pouze  při  nenaplnění  OM 



Rozhodování dle  DP čl.437  N40 –  třemi rozhodčími  , zápisné   za každou soutěž   400,- Kč. 
V otevřené  soutěži  věcné ceny v celkové  hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné  na  1.- 3.místě 

 

č. 14. 
Drezurní úloha ST – vY/2017 
OM  pro mladí jezdci  U25  (  16-25 let)  – 2.kolo + otevřená soutěž   pouze  při  nenaplnění  OM 
Rozhodování dle  DP čl.437  N40 –  třemi rozhodčími  , zápisné   za každou soutěž   400,- Kč. 
V otevřené  soutěži  věcné ceny v celkové  hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě 

 

č. 15.     
Drezurní úloha  –  Freestyle -  Paradrezurní pohár 2020 

               -  Freestyle – Paradrezurní pohár – Novice 2020 
Pro všechny  Grady    - 3. kolo   Freestyle  2017 
Rozhodují 3 rozhodčí   odděleně  ,  úloha  se čte.  Zápisné  za  každou  soutěž   200,- Kč.   
Každý  si  zajistí  vlastního čtenáře. 
Umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126. +  dekorování   po 3 kolech  
Financování z prostředků ČJF Finanční odměny vítězům do finále:  
Kategorie „Paradrezura“   9.000,-   (4000,3000,2000)  
Kategorie „Paradrezura - Novice“   9.000,-   (4000,3000,2000)  
Dekorovací předměty pro všechny kategorie do finále v max. částce do 5000,- na kategorii, 
tj. celkem Kč 10 000,- Kč 

 

č. 16. 
Drezurní úloha  T –  vIM/2027 
OM  pro  seniory – malá runda  – 2.kolo + otevřená soutěž   pouze  při  nenaplnění  OM 
Rozhodování dle  DP čl.437  N40 –  třemi rozhodčími  , zápisné   za každou soutěž   400,- Kč. 
V otevřené  soutěži  věcné ceny v celkové  hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě 

 

č. 17. 
Drezurní úloha  TT –  vGP/2017 
OM  pro  seniory – velká  runda  – 2.kolo + otevřená soutěž   pouze  při  nenaplnění  OM 
Rozhodování dle  DP čl.437  N40 –  třemi rozhodčími  , zápisné   za každou soutěž   400,- Kč. 
V otevřené  soutěži  věcné ceny v celkové  hodnotě  1.200,- Kč pro umístěné na  1.- 3.místě 

 
 
 

Technické ustanovení - Předpisy 
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
Dne  3.10.2020 je na závodech organizováno stínové rozhodování pro rozhodčí zvyšující si kvalifikaci 

na národního rozhodčího a rozhodčího specialistu v drezuře v soutěžích SG, IM1 a GP (lektor Vít 

Čmolík). Přihlášky přes JIS. 

 
Účastníci budou dekorování  
Dle VP čl. 126   a   dle předběžného časového harmonogramu závodů uvedeného v tomto rozpisu.  
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
Úlohy se jedou zpaměti, pouze paradrezurní úlohy se čtou ( každý si zajistí vlastního čtenáře ) 
Sázky nejsou povoleny. 
 
Veterinární předpisy 
Při vyložení koní je nutno odevzdat v kanceláři závodů příslušné veterinární doklady (průkazy koní), 
které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2020. 



Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení 
koní do příchodu veterinárního lékaře. 
 
Obecné informace 
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. 
 
Jak na závody nejrychleji dojedete 
Popis cesty i s mapkou najdete na internetových stránkách :  www.kone-hradistko.cz 
 
Podmínky účasti při závodech 
Platné licence jezdců a koní. 
Prezentace provedená dle časového rozvrhu. 
Ustájení -  objednání  možné přímo na on-line přihlášce ČJF   
Cena za box za každý započatý den ustájení:  500,- Kč  se slámou na podestýlání .   
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Ubytování – objednání  na   js@equus-kinsky.cz , 
Mobil:  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/den. 
Další možnosti ubytování :   Penzion POLABÍ , Přerov nad Labem, tel.: p.Chotová – 727 971 856 
 
Poskytované služby 
Podkovářská služba a veterinární služba za úhradu vykonaných úkonů. 
 
Správní poplatky 
Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek 100,-Kč 
 
Za pořadatele:  Libuše Půlpánová                    Rozpis schválil:         

 
Partneři: 
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