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Přihláška na závody: www.jezdectvi.org 
 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů:  Drezurní závody 

1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170701K1 

1.1.3. Název závodů: Jezdecké drezurní závody 

1.1.4. Pořadatel: Jezdecká stáj Jana Jirsová z. s, MK0004. 

1.1.5. Spolupoř. subjekt: ------- 

1.1.6. Datum závodů: 1.7.2017 

1.1.7. Místo konání: Novosedly 5- Jezdecký areál (10 km od Manětína, Plzeň sever) 

1.1.8. Omezující kritéria: -------- 
 

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: Vlastimil Jirsa, 732736320 

Sekretář závodů: Mgr. Jana Jirsová, 734360278 

Kontaktní osoba: Jana Jirsová, 737763987 

Hlavní rozhodčí: Jana Kumičíková 

Sbor rozhodčích: Pavlína Chocholoušová, Chromcová Eva,  

Komisař na opracovišti: rotace ze sboru rozhodčích 

Hlasatel: Michala Jirsová 

Zpracovatel výsledků: Roman Krejčík  606489175 

Lékařská služba: Bc. Jana Denková 

Veterinární dozor: MVDr. Červíková 

Podkovář: Vlastimil Jirsa 

 
 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště: pískový obdélník 20 x 60m  

1.3.2. Opracoviště: travnaté, velké  

1.3.3. Opracování: opracoviště otevřené 1 hodinu před začátkem první soutěže  
 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka  
 

jmenovitých: do 29.6. 2017 

konečných - při prezentaci  
 

2.2. Časový rorzvrh prezentace 7,30 – 8,30, drezurní ukázka od 10:00 hodin, začátek soutěží cca 10:45 
 

2.3. Přihlášky 

www.jezdectvi.org 

http://www.jezdectvi.org/
http://www.jezdectvi.org/
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2.4. Prezentace  do 9:00 hodin v kanceláři závodů, možno i telefonicky 737 763 987 
 

2.5. Technická porada    nekoná se 
 

Start soutěží    od 10.00 hod – drezurní ukázka dětí na pony 

        - následuje hobby soutěž č. 1., 2. a další oficiální soutěže č. 3.,4.,5. následně poté 

        

 
2.6. Sekretariát závodů Michala Jirsová 

2.7. Další důležité informace    
 

Drezurní ukázka- pro děti od 5-9 let na pony (volná sestava bez hudby po dobu 3-5 minut)  
V drezurní ukázce upomínkové floty pro všechny.  

 
       Na předběžnou startovní listinu se lze informovat 30.6.2017 na tel. Čísle 737 763 987 mezi 19-20 hodinou. 

 
3. Přehled jednotlivých kol soutěží: soutěže jsou jednokolové 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny   

DREZURNÍ ÚLOHY JSOU ČTENÉ- pořadatel nezajišťuje čtenáře úloh 

 

Rozhodování 1 rozhodčí+zapisovatel dle kategorizace drez.závodů příl. 7 DP v soutěži 1, 2 

Rozhodování 2 rozhodčí dle čl 432 N34 DP soutěže 3, 4 a 5  

 

4.1. Drezurní úloha Z0/2016- HOBBY soutěž otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně 

4.2. Drezurní úloha DU-A/2016- HOBBY soutěž otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně 

  4.3. Drezurní úloha Z4 2016- otevřená soutěž 

  4.4. Drezurní úloha DU-B 2016- otevřená soutěž 

  4.5. Drezurní úloha L0/2016- otevřená soutěž  

 

 Startovné: 200Kč za start v soutěži č. 1., 2. 

                  300Kč za start v soutěži č. 3., 4. 

                  400Kč za start v soutěži č. 5. 

 Zápisné: 200Kč za drezurní ukázku 

  

       Čestné floty do pátého místa, věcné ceny do třetího místa v celkové hodnotě cca 1000,-Kč 

               

5. Technická ustanovení 
5.1. Předpisy  
5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto 

rozpisem závodů. 
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126 
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128  
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS. 
5.1.5. Sázky nejsou povoleny. 
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5.2. Veterinární předpisy 
5.2.1. Závody se řídí PJS, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly ČJF  (u MČR i STP ČJF) a 

ustanovením tohoto rozpisu. 
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. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro 

případnou kontrolu SVS. 
 

Vyšetření krví na infekční anémii koní nesmí být starší, než 6 měsíců. 
 

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace 
 
              Přihlášení musí splňovat podmínku členství v ČJF a prokázat se platnou kartou člena ČJF. 

 
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 
VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18-ti let jejich rodiče. 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! 

 
6.3. Ustájení 

Ustájení pořadatel nezajišťuje 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování pořadatel nezajišťuje 

 
6.5. Ostatní služby 

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu 
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě 
Občerstvení – nezajištěno 
Parkování vozidel – na louce před kolbištěm 

 
7. Partneři závodů ------------------- 

 
8. Schvalovací doložka 

Rozpis zpracoval: Jana Jirsová 9.5.2017    
Rozpis za OV ČJF schválil: Vít Čmolík 10.5.2017 

 


