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MISTROVSTVÍ ČR DREZURA 2016 
d, J, Y, Sen., družstva, para jezdci 

 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CSN 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 818B1 
1.1.3. Název závodů: MISTROVSTVÍ ČR DREZURA 2016 
1.1.4. Pořadatel: JO La-Bohéme Zduchovice MB0283 z pověření ČJF 
1.1.5. Datum závodů: 18.8.2016 - 21.8.2016 
1.1.6. Místo konání: Zduchovice 65, 262 63 Kamýk nad Vltavou 
1.1.7. Omezující kritéria: Dle STP ČJF pro rok 2016 

 

1.2. Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Ing. Ladislav Krulich 
Sekretář závodů: Daniel Baumgartner, DiS., Nikola Odstrčilová, telefon: 604 220 575 
Kontaktní osoba: Mgr. Barbara Hassová, mobil: 737138930   

email: info@kone-zduchovice.cz 
Hlavní rozhodčí : Vít Čmolík D0055 
Sbor rozhodčích: Ing. Simona Fialová B0019,  Bc. Katarina Hlavová F1010,            

MVDr. Ilona Kružíková G0072, Ing.Iva Schützová G0412,                 
Ing. Hana Štěpánová A0755, Ing. Gabriela Valeriánová D0069, 
MUDr. Helena Žižková A0111,  

Zahraniční rozhodčí: Ineke Jansen (NED), Katrina Wuest (GER), Dr. Dieter Schüle  (GER) 
Technický delegát: Ing. Dana Kuřitková G0323 
Hlavní komisař: Ing. Jan Metelka E0109 
Komisař na opracovišti: Jana Nosková A0410, Michal Večerek G2513 
Hlasatel: Václav Vincze 
Zpracovatel výsledků: Jan Matuška  
Lékařská služba: MUDr. Hana Pokorná 
Veterinární služba: MVDr. Miroslav Zoul 
Podkovář: Jan Pilecký 

 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:   55 x 80 m pískové, rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber                

/vyvinuto v UK/    

1.3.2. Drezurní obdélník: pískový 20x 40 (60)m rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber                

/vyvinuto v UK/    

1.3.3. Opracování:  30 x 59 m, 31 x 65 m rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber                

/vyvinuto v UK/    
 

2. Přihlášky a časový rozvrh 
2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka přihlášek je do 8. 8. 2016 ve 12:00 hod. 
Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní a údajů o kvalifikaci zasílejte 
sekretáři oblastí, a ti pak následně do termínu uzávěrky přihlášek zasílají elektronicky na: info@kone-
zduchovice.cz, nebo poštou na adresu JO-La-Bohéme Zduchovice, Závěrka 4, 169 00 Praha 6. Informace 
na tel. 604 220 575, nebo 722 782 682. 
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2.2. Prezentace 
Čtvrtek 18.8.2016 od 11:30 do 15:00 
 

2.3. Veterinární přejímka 
Čtvrtek 18.8.2016 od 16:00 -organizace dle podmínek FEI, povinná pro všechny koně 
 

2.4. Technická porada  
Technická porada a zahájení MČR s losováním se bude konat ve čtvrtek 18. 8. od 19:00 ve VIP stanu. 
Nutná přítomnost vedoucích ekip!! 
 

Sekretariát závodů 
Sekretariát závodů je umístěn v kanceláři závodů (vedle Letní restaurace). Číslo telefonu je 604 220 575, 
email: info@kone-zduchovice.cz  
Kancelář otevřena : Čtvrtek 18.8. 2016 od 11:00  do 19:00 
                                    Pátek - Neděle 19.8.-21.8.2016   od 7:00  do 19:00  

 

2.5. Další důležité informace 
 

Vstupní poplatek za 1 koně pro účastníky MČR 2016 zahrnuje cenu ustájení dle bodu 6.3. a je splatný 
nejpozději do 8. 8. 2016 na účet pořadatele:    6551372/0800, jako variabilní symbol uveďte čtyřčíslí 
licence jezdce. 
 

Výše vstupního poplatku: 
Děti - 2.800,-Kč/ 1 koně 
Para - 1.500,-Kč/1 koně 
Ostatní kategorie (J,Y,S,družstva) - 3.000,-Kč /1 koně 

 

Přihláška musí obsahovat potvrzení příslušné oblastí o splnění kvalifikačních kritérií pro účast na MČR. 
Oblast určí vedoucího ekipy, který bude odpovědný za komunikaci s pořadatelem a sborem rozhodčích. 
Konečné přihlášky při prezentaci dle časového programu v sekretariátě umístěném v kanceláři závodů. 
Každý kůň musí nosit v průběhu závodů své identifikační číslo, přidělené Organizačním výborem při 
příjezdu. Kůň musí nosit toto číslo kdykoliv opustí stáj, aby mohl být kdykoliv identifikován oficiálními 
osobami včetně komisařů. Pro účastníky MČR platí zákaz opuštění areálu. 

 
3. Soutěže 

 

MČR - SENIOŘI 1.kolo - Intermediate I (2016) 
2.kolo - Intermediate I (2016) 
3.kolo - vIM1 (2016) 
 

MČR - MLADÍ JEZDI (16-21let) 1.kolo - YU (2016) 
2.kolo - Prix.St.Georges (2016) 
3.kolo - vY (2016)  
 

MČR - STARŠÍ JUIOŘI (17-18let) 1.kolo - JD (2016) 
2.kolo - JJ (2016) 
3.kolo - vJ (2016) 
 

MČR - MLADŠÍ JUIOŘI (14-16let) 1.kolo - JU (2016) 
2.kolo - JU (2016) 
3.kolo - vJ (2016) 
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MČR - DĚTI (12-14let)  1.kolo - DD (2016) 

2.kolo - DJ (2016) 
3.kolo - vL (2016) 
 

MČR - DRUŽSTVA   1.kolo - 1.jezdec Prix. St.Georges (2016),2.jezdec JU (2016),3.jezdec JD (2016) 
2.kolo - 1.jezdec Prix. St.Georges (2016),2.jezdec JU (2016),3.jezdec JD (2016) 

 

MČR - PARA JEZDCI  - Grade 1a  1.kolo – Team Test 2013 G1a 
             2.kolo  - Individual Test 2013 G1a 
             3.kolo -  Freestyle 2010 G1a 
 

               Grade 1b    1.kolo – Team Test 2013 G1b 
             2.kolo  - Individual Test 2013 G1b 
             3.kolo -  Freestyle 2010 G1b 

 

                                       Grade  2  1.kolo – Team Test 2013 G2 
             2.kolo  - Individual Test 2013 G2 
             3.kolo -  Freestyle 2010 G2 

 

                                       Grade 3  1.kolo – Team Test 2013 G3 
             2.kolo  - Individual Test 2013 G3 
             3.kolo -  Freestyle 2010 G3 
 

                                       Grade 4  1.kolo – Team Test 2013 G4 
             2.kolo  - Individual Test 2013 G4 
             3.kolo -  Freestyle 2010 G4 
 

                                             Nezařazení  1. kolo – Team Test 2013 – zvoleného gradu 
                                                                   2. kolo – volná sestava stejného gradu jako 1. kolo 

 
Drezurní soutěž stupně S -  JU/2016  
pátek 19.8.2016 
Soutěž je přístupná pouze pro dvojice startující na MČR 2016 v kategorii družstva! 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 - třemi rozhodčími 
Startovné: 500,-Kč 
Ceny: 2.000,-Kč (900-600-500) 
 

Všechny mistrovské soutěže jsou hodnoceny dle čl.432 – 5 rozhodčích, o rozhodování soutěží  para  bude  
rozhodnuto po obdržení přihlášek, tyto budou rozhodovat nejméně 3 rozhodčí.  
V soutěži jednotlivců může jezdec startovat pouze v jedné kategorii, členem družstva nemůže být kůň startující  
v soutěži jednotlivců.  
V soutěžích jednotlivců může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start ve 3. kole má právo výběru pouze 
jednoho koně, se kterým dokončil  1 i 2.kolo. Do 2. kola postupují všechny dvojice, z 1. kola. Do 3. kola postupuje 15 
nejlépe umístěných dvojic po 2.kole u seniorů, u ostatních kategorií všechny dvojice. 
O postupu rozhoduje průměr procent ze dvou kol, v případě rovnosti lepší výsledek v druhém kole. 
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol, v případě rovnosti rozhoduje lepší  
výsledek ve 3. kole.  
Startovní pořadí v prvním kole je určeno losem, ve druhém kole je startovní pořadí v obráceném pořadí než v kole 
prvním, ve třetím kole se pole startujících rozdělí do dvou skupin, kde pořadí ve skupině určí los. Nejdříve startuje 
skupina hůře umístěných, v případě lichého počtu má vyšší počet skupina hůře umístěných.  
Družstva jsou tříčlenná smíšená, klubová nebo oblastní. Z každé oblasti mohou být vyslána max. 2 družstva.  
Členem družstva může být senior, mladý jezdec nebo junior.  
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O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent dosažených všemi jezdci v obou kolech. Při rovnosti 
rozhoduje výsledek v 2.kole.  
Startovní pořadí družstev v prvním kole je určeno losem, vždy startují nejprve 3.jezdci, poté 2.jezdci, a nakonec 1.jezdci 
družstev. Do druhého kola postupuje 5 nejlépe umístěných družstev, pokud hlavní rozhodčí neurčí jinak (dle STP pro rok 
2016). V druhém kole družstva startují v obráceném pořadí než v kole prvním. 

 
4. Přehled jednotlivých kol soutěží 
 

Předběžný časový program: 

ČTVRTEK 18.8.2016 

11:30 – 15:00 hodin  prezentace - kancelář závodů 
12:00 – 15:00 hodin  otevření soutěžních ploch pro soutěžní dvojice 
16:00 -  veterinární přejímka 
19:00 - technická porada -VIP stan 
 

PÁTEK 19.8.2016 

HORNÍ OBDÉLNÍK DOLNÍ OBDÉLNÍK 

9:00 Mistrovské soutěže jednotlivců - 1.kola 9:00 otevřená soutěž stupně S -  JU/2016 

 PARA - 1.kolo, nezařazení 1.kolo   

násl. YU/2016 - mladí jezdci   

 Intermediate I/2016 - senioři   

 JD/2016 - starší junioři   

 JU/2016 - mladší junioři   

 DD /2016- děti   

SOBOTA 20.8.2016 

9:00 Mistrovské soutěže jednotlivců - 2.kola 9:00 1.kolo družstev 

 PARA - 2.kolo  JD/2016 - 3.jezdci 

násl. JJ/2016 - starší junioři  JU/2016 . 2.jezdci 

 JU/2016 - mladší junioři  Prix.St.Georges/2016 - 1.jezdci 

 DJ/2016 - děti   

 Intermediate I /2016 - senioři   

 Prix.St.Georges/2016 - mladí jezdci   

    

19:00 losování pro nedělní soutěže -VIP stan   

NEDĚLE 21.8.2016 

8:00 Mistrovské soutěže jednotlivců - 3.kola 8:00 2.kolo družstev 

 vL/2016 - děti  JD/2016 - 3.jezdci 

násl. vJ/2016 - mladší junioři  JU/2016 . 2.jezdci 

 vJ/2016 - starší junioři  Prix.St.Georges/2016 - 1.jezdci 

 PARA - 3.kolo, nezařazení 2. kolo   

    

12:30 
dekorování  družstev, dětí, mladších i 
starších juniorů a para jezdců 

 
 

    

14:00 vY/2016 -  mladí jezdci   

násl. vIM1/2016 - senioři  -  

 dekorování mladých jezdců a seniorů   
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Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu, který v případě změny bude uveřejněn  
na stránkách pořadatele! 
 

 

4.1. Ceny – mistrovské soutěže 
 
Děti     3.500,- (1.500,-1.000,-500,-500,-) + 6.500,-ve věcných cenách (3.000,-2.000,-1.000,-500,-) 
Ml. junioři   12.500,-(5.000,-3.500,-3.000,-1.000,-) 
St. junioři   12.500,-(5.000,-3.500,-3.000,-1.000,-) 
Ml. jezdci  17.000,-(5.500,-4.500,-3.500,-2.500,-1.000,-) 
Senioři   44.000,-(14.500,-12.000,-8.500,-6.000,-3.000,-) 
Para   12.500,-(3.000,-2.500,-2.000,-1.500,-500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-) 
Družstva   31.500,-(3x 4.000,- 3x 3.500,- 3x 3.000,-) 
  
+ věcné ceny v celkové hodnotě 140.000,-Kč:  
Děti    10.000,- (1.-4.místo) 
Ml.junioři   15.000,- (1.-4.místo) 
St.junioři   15.000,-Kč (1.-4..místo) 
Ml.jezdci   20.000,-Kč (1.-5.místo) 
Senioři   40.000,-Kč (1.-5.místo) 
Para    10.000,-Kč (1.-4.místo) 
Družstva   30.000,-Kč (1.-3.místo) 
 

Navýšení cen od ČJF – mistrovské soutěže. 
Děti    5.000,- (2.500,-1.500,-1.000,-) 
Ml. junioři  5.000,- (2.500,-1.500,-1.000,-) 
St. junioři  5.000,- (2.500,-1.500,-1.000,-) 
Ml. jezdci  5.000,- (2.500,-1.500,-1.000,-) 
Senioři  5.000,- (2.500,-1.500,-1.000,-) 
Para   3.500,- (2.000,-1.000,-500,-) 
Družstva  10.000,-(5.000,-3.000,-2.000,-) 
 
5. Technická ustanovení 

5.1. Předpisy  
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 

Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. 
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128  
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 

 

5.2. Veterinární předpisy 
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které 

musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016. 
Veterinární přejímka koní dle stanovených podmínek SVS ČR 

5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně 
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 

5.2.3. Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu. 
5.2.4. Dle aktuálního nařízení je nezbytné vyšetření krve s negativním výsledkem na infekční anémii 

ne   starší 6-ti měsíců v den konání akce 
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5.3. Podmínky účasti 
 

Na MČR může startovat pouze jezdec, člen ČJF , který je občanem ČR, registrovaný v dané oblasti a 
držitel platné licence ČJF.  
Kvalifikace koně splněná v soutěžích v zahraničí je platná i v případě, že v té době nebyl vybaven licencí 
ČJF, ale do termínu uzávěrky přihlášek již musí být kůň vybaven řádnou roční licencí ČJF, případně 
hostovací roční licencí (formát čísla KY5xxx).  
Závodů a současně tím i všech výše uvedených soutěží se mohou zúčastnit pouze dvojice kvalifikované 
na MČR a nominované příslušnou oblastí. V průběhu závodů nelze v rámci mistrovských soutěží měnit 
složení jednotlivých dvojic.  
  

6. Obecné informace 
 

6.1. 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. 

 

6.2. 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! Porušení bude sankciováno pokutou 1.000,-Kč, příp. budou volně 
pobíhající psi odchyceni a umístěni v útulku a majitel vykázán z areálu 

 

6.3. Ustájení, ubytování, elektrické přípojky 
 USTÁJENI: 
 Od středy 17. 8. 2016 - 16:00h. do 21. 8. 2016 v ceně je zahrnuto seno a stelivo (sláma). 
 Každý další den  - 300,- Kč  

     Pokud máte zájem o nastlání pilinami - je nutné uvést toto do objednávky ustájení - s  
     příplatkem 300 Kč za 1 balík 
     UBYTOVÁNÍ: 
     Možnost ubytování přímo v areálu v Penzionu Jezerná nebo v Penzionu U Švarců. 
     Více info na www.pension-jezerna.cz, email: info@kone-zduchovice.cz, tel.: 604 220 575 
 

Elektrické připojení karavanu/kamionu  – 800 Kč/od ST do NE/akce 
Stan - 50 Kč/den 
 

Objednávky ustájení a dalších služeb – do 8. 8. 2016 do 12.00 hod.  zasílejte elektronicky na adresu: 
info@kone-zduchovice.cz 

 

Kontaktní osoby pořadatele:  
kancelář JO La-Bohéme Zduchovice- Daniel Baumgartner tel. 604 220575, Nikola Odstrčilová 722 782682 
technické zajištění -Petr Trojan tel. 737 266 634 
Adresa:    JO La-Bohéme Zduchovice 
      Zduchovice 65 
   262 63 Zduchovice 
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6.4. Ostatní služby 

 Lékařská služba  uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
 Veterinární služba zajištěna proti úhradě 
 Podkovářská služba  zajištěna proti úhradě 
 Občerstvení   zajištěno v areálu závodiště po celý den 
 Parkování  zajištěno v uzavřeném areálu nebo na přilehlé louce 
 
 
 

 

7. Ostatní ustanovení 
 

7.1. Prezentace soutěží proběhne v kanceláři závodů.  Všechny jezdce reprezentující subjekty  
registrované v jedné oblasti ČJF, zastupuje v jednání s pořadatelem vedoucí oblastního  
družstva jmenovaný příslušným OV ČJF. 
 
 

      7.2. Prostor soutěžní plochy bude otevřen pro soutěžní dvojice ve čtvrtek 18.8. 2016 od 12:00 hod  
       do 15:00 hod s malými pauzami na úpravu, a to pouze pro dvojice, které se již prezentovali. 
 

     
      7.3. Odeslání přihlášky je automaticky považováno za vyjádření souhlasu jezdce s akceptováním  
      uvedených podmínek. 
 

Veškeré podněty, připomínky, popř. stížnosti řeší pořadatel pouze s delegovanými vedoucími 
oblastních družstev! 

 
Rozpis zpracoval: Mgr. Barbara Hassová          
 
Rozpis za VV ČJF schválil: dne  26.7.2016 J. Hupka  

 


