
 

         
 

 

                     

ROZPIS   DREZURNÍCH   ZÁVODŮ   816L1 

Český drezurní pohár (ČDP) 2014 - 5.kolo 

 
 

Základní údaje: 
 

1.1.  Pořadatel:           JS Galatík Těšánky   

                                Centrum vzdělávání a chovu koní o.s.   ML0029
   

1.2.    Datum konání:    16.8. – 17.8.2014  

1.3.    Místo konání:     Areál Gruntu Galatík  v Těšánkách u Zdounek 

                                   (12 km od Kroměříže, směr Kyjov )                                                                                             

  

1.4.1. Kolbiště:             Drezurní obdélník - písčitý 20 x 60 m  

1.4.2. Opracoviště:        60 x 60 m, povrch písčitý  

1.5.    Funkcionáři závodů: ředitel – Ing. Petr Galatík 

 sekretář – Kateřina Juříková 

 hlasatel – Vendula Durdová 

 hlavní rozhodčí – Ing. Milan Vítek 

rozhodčí  - Ing. Marcel Kamínek, Ing. Milena Minářová 

                   Kateřina Osičková DiS., Ing. Ludmila Vítková 



 

         
 

 

                     

komisař na opracovišti – bude určen hlavním rozhodčím z nominovaných 
rozhodčích                  

Technické údaje: 

2.1.  Předpisy:         
 
Pravidla jezdeckého sportu ČJF, platné drezurní úlohy pro rok 2014, 
ustanovení tohoto rozpisu a pravidla ČDP. 
 
K dispozici lonžovací kruh.  
Při čtení úlohy si každý soutěžící zajistí vlastního čtenáře. 
 

2.2. S O U T Ě Ž E 

Sobota 16.8.2014: 

2.2.1. Drezurní soutěž stupně Z  – Z1/2014 
 

Obdélník 20 x 40 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha je čtená. 

Rozhodování dle čl.432, národní úprava N30 – dva rozhodčí z jednoho místa 
jednou známkou dle stanovených kritérií. 
 
Startovné: 300,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 2500,- (700,-600,-500,-400,-300,-)Kč 
 

2.2.2. Drezurní soutěž stupně Z  – DU/2009 
 

Obdélník 20 x 60 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha je čtená. 

Rozhodování dle čl.432, národní úprava N30 – dva rozhodčí z jednoho místa 
jednou známkou dle stanovených kritérií. 
 
Startovné: 300,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 2500,- (700,-600,-500,-400,-300,-)Kč 

 
 



 

         
 

 

                     

 
               2.2.3. Drezurní soutěž stupně L  – DD/2009 
 

Obdélník 20 x 60 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha se jede zpaměti. 

Rozhodování dle čl.437, národní úprava N35 a N36 – třemi rozhodčími. 
 
Startovné: 300,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 2500,- (700,-600,-500,-400,-300,-)Kč 
 
 
 
 

               2.2.4. Drezurní soutěž stupně L  – DJ/2009 
 

Obdélník 20 x 60 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha se jede zpaměti. 

Rozhodování dle čl.437, národní úprava N35 a N36 – třemi rozhodčími. 
 
Startovné: 300,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 2500,- (700,-600,-500,-400,-300,-)Kč 
  
 
  

           2.2.5. Drezurní soutěž stupně S  – JU/2009 
 

Obdélník 20 x 60 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha se jede zpaměti. 

Rozhodování dle čl.437, národní úprava N35 a N36 – třemi rozhodčími. 
Kvalifikace do ČDP v kategorii EQUISERVIS CUP a BECKMANN Trophy 
Junior 
 
Startovné: 450,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 4000,- (1100,-900,-800,-700,-500,-)Kč 
  



 

         
 

 

                     

 
2.2.6. Drezurní soutěž stupně ST  – SG/2009 
 

Obdélník 20 x 60 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha se jede zpaměti. 

Rozhodování dle čl.437, národní úprava N35 a N36 – třemi rozhodčími. 
Kvalifikace do ČDP v kategorii Belzet Cup 
 
Startovné: 500,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 6000,- (2300,-1500,-1000,-700,-500,-)Kč 
 
 

Neděle 17.8.2014: 

2.2.7. Drezurní soutěž stupně Z  – Z1/2014 
 

Obdélník 20 x 40 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha je čtená. 

Rozhodování dle čl.432, národní úprava N30 – dva rozhodčí z jednoho místa 
jednou známkou dle stanovených kritérií. 
 
Startovné: 300,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 2500,- (700,-600,-500,-400,-300,-)Kč 
 

2.2.8. Drezurní soutěž stupně Z  – DU/2009 
 

Obdélník 20 x 60 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha je čtená. 

Rozhodování dle čl.432, národní úprava N30 – dva rozhodčí z jednoho místa 
jednou známkou dle stanovených kritérií. 
 
Startovné: 300,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 2500,- (700,-600,-500,-400,-300,-)Kč 

 
 



 

         
 

 

                     

            2.2.9. Drezurní soutěž stupně L  – DD/2009 
 

Obdélník 20 x 60 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha se jede zpaměti. 

Rozhodování dle čl.437, národní úprava N35 a N36 – třemi rozhodčími. 
 
Startovné: 300,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 2500,- (700,-600,-500,-400,-300,-)Kč 
 
 

               2.2.10. Drezurní soutěž stupně L  – DJ/2009 
 

Obdélník 20 x 60 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha se jede zpaměti. 

Rozhodování dle čl.437, národní úprava N35 a N36 – třemi rozhodčími. 
 
Startovné: 300,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 2500,- (700,-600,-500,-400,-300,-)Kč 
  
 
  

           2.2.11. Drezurní soutěž stupně S  – JD/2009 
 

Obdélník 20 x 60 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha se jede zpaměti. 

Rozhodování dle čl.437, národní úprava N35 a N36 – třemi rozhodčími. 
Kvalifikace do ČDP v kategorii EQUISERVIS CUP a BECKMANN Trophy 
Junior 
 
Startovné: 450,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 4000,- (1100,-900,-800,-700,-500,-)Kč 
 

 

 



 

         
 

 

                     

2.2.12. Drezurní soutěž stupně T  – IM1/2009 
 

Obdélník 20 x 60 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.       
Úloha se jede zpaměti. 

Rozhodování dle čl.437, národní úprava N35 a N36 – třemi rozhodčími. 
Kvalifikace do ČDP v kategorii Belzet Cup 
 
Startovné: 500,-      
Ceny: Floty dle PJS 
          Poháry na 1. – 3.místě 
          Peněžité ceny na 1.-5.místě 6000,- (2300,-1500,-1000,-700,-500,-)Kč 
 
Závody v Těšánkách jsou sponzorovány firmami: 

 
 
Všeobecné údaje: 

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu: Bc. Ivana Galatíková, 

                                                    Zborovská 1, Zdounky 768 02 
   

Elektronickou přihlášku prosím vyplňte na stránkách www.gruntgalatik.cz 
v sekci kalendář akcí. 

V případě problémů nás kontaktujte e-mailem:  info@gruntgalatik.cz 

Telefonické přihlášky nebudou akceptovány!!!  

Uzávěrka přihlášek:  13.8.2014 do 22 hod.  

Uzávěrka konečných přihlášek: 15.8.2014 do 10 hod.  

Předběžné startovní listiny budou zveřejněny po uzávěrce konečných 
přihlášek. 

Změny v přihláškách po uzávěrce konečných přihlášek budou zpoplatněny 
částkou 200,-Kč!!! 

 

http://www.gruntgalatik.cz/
mailto:info@gruntgalatik.cz


 

         
 

 

                     

 
     Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem 
z přihlášených s respektování pořadí došlých přihlášek. 
 

3.2. Peněžitá plnění: V hotovosti na místě při prezentaci. 

 

3.3. Prezentace:  

Sobota  16.8. 2014   6,00 – 7,00 hod.  

             Zahájení soutěží v  8,00 hod. (soutěže č. 1 – 6) 

Neděle  17.8. 2014   6,00 – 7,00 hod.  

              Zahájení soutěží v 8,00 hod. (soutěže č. 7 – 12) 

 

Kancelář závodů zřízena u stáje č.1 u hlavního kolbiště. 

                         Na tel.: 602 101 354, 607 978 107  
                         Prezentace možná i formou sms. 

  

3.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 

 

3.5. Ubytování : 

Možnost ubytování přímo v areálu - více informací na www.gruntgalatik.cz  
nebo postavení stanů v areálu (sprchy zajištěny proti úhradě). 

Ubytování do 3 km: 

       Ubytovna Zdounky 

       Rekreační areál Kamínka Roštín   

 

 

http://www.gruntgalatik.cz/


 

         
 

 

                     

3.6. Ustájení:  

 Ustájení zabezpečí pořadatel v pevných boxech na základě závazné 
objednávky vyplněné formou elektronické přihlášky na 
www.gruntgalatik.cz v sekci kalendář akcí a zaslané do 13.8.2014 do 
22:00 hod., po potvrzení přijetí objednávky ustájení prosíme o uhrazení 
celkové ceny ustájení na účet: 2300539672/2010 do 15.8.2014 do 
10:00 hod. Pokud ustájení nebude uhrazeno, rezervace boxu bude 
zrušena a box bude dále nabízen. 

V případě, že uhradíte cenu ustájení a víte, že platba na náš účet do 
15.8.2014 nedorazí, pošlete prosím oskenovanou kopii výpisu z účtu na 
email info@gruntgalatik.cz, děkujeme. 

    Cena ustájení: pátek 400,-Kč/box, sobota 500,-Kč/box, neděle 500,-/box 
nebo 1200 Kč/box po celou dobu závodů (pátek – neděle), včetně 
objemného steliva (sláma).                                                                  
Piliny je možné zakoupit v místě závodů – 1 balík - 300 Kč.                                
Seno je možné zakoupit v místě závodů za 75 Kč/ balík 10 – 12 kg. 

3.7. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 

3.8. Přepravní kamiony mohou parkovat přímo v areálu.  

        Přípojka el. energie 400,-Kč/závody (pá – ne). 

 

Veterinární předpisy 
 

4.1. dle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2014.  
4.2. veterinární přejímka koní se nekoná 
 
Poskytované služby: 
 
5.1. Veterinární služba: MVDr. Libor Hlačík 
5.2. Podkovářská služba: pořadatel nezajišťuje  
5.3. Zdravotnická služby: Radek Chmela 
 
 
 
 

http://www.gruntgalatik.cz/


 

         
 

 

                     

Ostatní ustanovení: 
 
6.1. Pořadatel neručí za případné ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců, koní 
a diváků v průběhu závodů. 
 
6.3. Kancelář závodů zřízena u stáje č.1 vedle hlavního kolbiště. 
       Veškeré informace na tel. 602 101 354 
 
6.4. Dekorování a předávání cen proběhne vždy ihned po ukončení soutěže. 
 
6.5. Sankce dle PJS 
 
6.6. Každý jezdec si zajistí svého čtenáře v úlohách, které se nejezdí 
z paměti. 
 
6.7. Technická porada se nekoná 
 
6.8.  ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU PSŮ BEZ VODÍTEK POD POKUTOU 400,- Kč 
 
 
 
 
Rozpis schválen OV ………..dne:           Za pořadatele: 
 


	Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z přihlášených s respektování pořadí došlých přihlášek.
	Veterinární předpisy


