
 

 

 

             VELIKONOČNÍ DREZURNÍ ZÁVODY – CDN 2016 

                                        Rozpis jezdeckých závodů ČJF 

                                           26.3.2016 

               č.326A1 

1.Základní ustanovení: 

1.1.Základní informace 

 1.1.1.Kategorie závodů:CDN/B 

 1.1.2.Číslo závodů:326A1 

 1.1.3.Název závodů:Velikonoční drezurní závody CDN  

 1.1.4.Pořadatel:Tělovýchovná Jezdecká Jednota Přední Kopanina MA0003 

 1.1.5.Datum závodů 26.3.2016 

 1.1.6.Místo konání:Jezdecký areál TJJ Přední Kopanina,Nové Domy16 Praha 6  

 1.2. Funkcionáři závodů: 

 Ředitel závodů:  Kadlec Antonín 

 Sekretář závodů:Pulcová Romana 

 Kontaktní osoba: Kadlecová Vlasta 

 Hlavní rozhodčí: KadlecováVlasta mistr sportu 

 Sbor rozhodčích:Král Pavel,Hyťhová Vlasta,Jiří Holubář, Eva Špuláková 

 Komisař na pracovišti:určí hl.rozhodčí 

 Hlasatel:Havelková Magda 

 Zpracovatel výsledků: Buráň Jan , ACE DESING lic:TJJ Přední Kopanina 

1.3.Technické údaje: 

1.3.1.Kolbiště drezurní obdélník písčitý dle PJS 

1.3.2.Opracoviště písčité 



2.Přihlášky a časový rozvrh: 

2.1. Uzávěrka: 15.3.2016 

2.2.Přihlášky: jmenovité přihlášky ( s uvedením čís.licence subjektů,koní a jezdců, tel.kontakt, nebo e-mail, 
pro případné změny)dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF:http//přihlášky.cjf.cz (vyjímka: 
zahraniční jezdci)  

Přihláška se stává závaznou až po zaplacení zápisného a požadovaného 
ustájení,poštovní složenkou na adresu: TJJ Přední Kopanina, ul.Nové Domy 
16, 164 00 Praha 6, nebo osobně nejpozději do 15.3.2016. Dodatečné přihlášky po 

uzávěrce (dvojnásobné plnění) lze příjmout nejpozději 2 hod. před začátkem 1.soutěže. Potvrzení přihlášky 
bude zasláno na Váš e-mail.Startovní listiny budou zveřejněny na www.TJJPřední Kopanina. Informace 
k průběhu závodů a upřesnění časového programu na te.606530997. Změna startovního pořadí za poplatek 
100,-Kč 

2.3.Prezentace: 25.3.2016 v kanceláři závodů od 15,00 – 18,00  hod.   Telefonicky: +420 606530997 

2.4.Předběžný začátek soutěží: sobota 26.3.2016  Soutěž č. 1:  8,00hod. následně další soutěže č.2,3,4,5,6,7. 

3.Soutěže: 

Soutěž č.1: Drezurní soutěž pro pony P-2/2014      Zápisné 250,-Kč 

Soutěž č.2: Drezurní soutěž pro pony P-4/2014      Zápisné 250,-Kč 

3.Hobby Drezurní ukázka kur pro pony (s vodičem)Zápisné 150,-Kč                     

Soutěž č.4. Drezurní soutěž st.L- DD/2015                 Zápisné 350,-Kč 

Soutěž č.5. Drezurní soutěž st.S- JÚ/2009                   Zápisné 400,-Kč 

Soutěž č.6. Drezurní soutěž st.S- JD/2009                   Zápisné 450,-Kč 

Soutěž č.7. Drezurní soutěž st.ST- SG/2009                 Zápisné 500,-Kč 

4.Technická ustanovení: 

4.1.Předpisy: 

4.1.1.Všeobecná a drezurní pravidla jezdeckého sportu pro rok 2015 

platné drezurní úlohy pro rok 2015 a ustanovení tohoto rozpisu.  Úlohy P-2 a P-4 jsou čtené. Jezdci si zajistí 
vlastního čtenáře. Ostatní úlohy se jezdí zpaměti. Všechny úlohy jsou hodnoceny samostatně třemi 
rozhodčími, dle PJS/ DP čl 437N40. 

Drezurní ukázka bude posouzena dvěma rozhodčími z jednoho místa. 

4.1.2. Dekorování dle PJS, 15 min.po skončení příslušné soutěže 

4.1.3. Ceny: Dle PJS/VP č.126/ NÚ.- Čestné floty 1.-5.místo v soutěžích č.4,5,6,7,  v soutěžích č.1,2 budou 
uděleny na 1. – 5 místě věcné ceny.  

http://www.tjjp%C5%99edn%C3%AD/


4.1.4. Koně pohybující se v areálu závodiště musí být označeni číslem, které má každý kůň přidělené na 
startovní listině. Čísla si opatří každý soutěžící vlastní. 

4.1.5.Jezdci do 16 let startující v soutěžích 1 a 2,  jsou povinni nosit bezpečnostní vestu. 

4.1.6. u drezurních úloh P-2 a P-4 jsou povoleny ostruhy do 1,5cm 

4.1.7. Námitky, stížnosti v souladu s PJS 

4.1.8. Sázky nejsou povoleny 

4.2.Veterinární předpisy: 

4.2.1 Platné veterinární podmínky pro rok 2016 dle SVS a MěVS v Praze, zák.166/1999Sb, Odběr krve-test 
A.I.E. ne starší 6.měsíců, zahraniční jezdci:  „Zdravotní atest, příloha II EU  ne starší 10 dnů“ 

  - dále se závody řídí,PJS, Všeobecnými pravidly a Veterinárními pravidly ČJF a ustanovením tohoto Rozpisu. 

4.2.2. Průkazy koní musí být po celou dobu závodů uloženy  v sekretariátu závodů . 

5.Obecné informace: 

5.1.Odpovědnost pořadatele: 

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, ani za nehody, onemocnění, ztráty a poškození předmětů.Za 
způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže je dle V/PJSodst.118 plně odpovědný přihlašovatel, u 
dětí do18 let jejich rodiče.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka/přihlašovatel 

5.2.Informace pro majitelé psů:  Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku, aby volné pohybování psů 
neohrožovalo zdraví i život jezdců. 

5.3. Ustájení: box/stelivo a seno:500,-Kč + záloha 300,-Kč za každý box. Záloha bude vrácena po předání 
vyčištěného boxu. 

5.4.Ubytování: osobní objednávka  Penzion OTTO, Přední Kopanina tel.+420 737 823 135 

5.5.Poskytované služby:  

-Lékařská služba: MUDr,Ivan Jeřábek 

-Veterinární služba: MVDr.Zdeněk Krupil  - zajištěna proti úhradě 

-Podkovářská služba: zajištěnaproti úhradě 

-Občerstvení v areálu TJJ Přední Kopanina,   Restaurace U Housliček,       Restaurace U Drahušky 

-Parkování: dle pokynu pořadatele 

6.Schvalovací doložka: 

Rozpis zpracoval: Vlasta Kadlecová Rozpis za OVČJF schválil: ing. Habásková 

 

 


