
Jezdecká stáj – JS EQUITANA MD 188
Rozpis jezdeckých závodů ČJF

6.5. – 7.5.2017

1.1. Základní ustanovení.Základní ustanovení.
1.1.1.1. Základní informaceZákladní informace

1.1.1.1.1.1.

Kategorie závodů:Kategorie závodů: N-ČDPN-ČDP

1.1.2.1.1.2. Číslo závodů ČJF:Číslo závodů ČJF: 170506D1170506D1
1.1.3.1.1.3. Název závodů:Název závodů: Český drezúrní pohár MartiniceČeský drezúrní pohár Martinice
1.1.4.1.1.4. Pořadatel:Pořadatel: JS EQUITANA z.s.JS EQUITANA z.s.
1.1.5.1.1.5. Spolupoř. subjekt:Spolupoř. subjekt:
1.1.6.1.1.6. Datum závodů:Datum závodů: 6.5. – 7.5.20176.5. – 7.5.2017
1.1.7.1.1.7. Místo konání:Místo konání: Březnice - MartiniceBřeznice - Martinice
1.1.8.1.1.8. Omezující kritéria:Omezující kritéria:

1.2.1.2. Funkcionáři závodů:Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů:Ředitel závodů: Martin PeckaMartin Pecka
Sekretář závodů:Sekretář závodů: Jiřina CibulkováJiřina Cibulková
Kontaktní osoba:Kontaktní osoba: Martin PeckaMartin Pecka
Hlavní rozhodčí:Hlavní rozhodčí: Ing. G. ValeriánováIng. G. Valeriánová
Sbor rozhodčích:Sbor rozhodčích: MUDr. Helena Žižková, Ladislav Dub, Vít ČmolíkMUDr. Helena Žižková, Ladislav Dub, Vít Čmolík
Komisař na opracovišti:Komisař na opracovišti: Sbor rozhodčích dle denního rozpisuSbor rozhodčích dle denního rozpisu
Hlasatel:Hlasatel: Dana DenkováDana Denková
Zpracovatel výsledků:Zpracovatel výsledků: Dana DenkováDana Denková
Lékařská služba:Lékařská služba: Hana NěmcováHana Němcová
Veterinární dozor:Veterinární dozor: P. KarasováP. Karasová
Podkovář:Podkovář: J.PileckýJ.Pilecký

1.3.1.3. Technické parametryTechnické parametry
1.3.1.1.3.1. Kolbiště:Kolbiště: 100 x 55 m, písek + geotextilie100 x 55 m, písek + geotextilie
1.3.2.1.3.2. Opracoviště:Opracoviště: 22 x 75 m, písek + geotextilie22 x 75 m, písek + geotextilie
1.3.3.1.3.3. Opracování:Opracování:

2.2. Přihlášky a časový rozvrhPřihlášky a časový rozvrh
2.1.2.1. Uzávěrka přihlášek a boxůUzávěrka přihlášek a boxů

3.5.20173.5.2017

2.2.2.2. PřihláškyPřihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: https://www.jezdectvi.org/ 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)

Boxy PÁ - NEBoxy PÁ - NE 1900,- Kč včetně DPH1900,- Kč včetně DPH
Boxy SO - NEBoxy SO - NE 1500,- Kč včetně DPH1500,- Kč včetně DPH
Ustájení každý započatý den sUstájení každý započatý den s  nocí nocí 800,- Kč včetně DPH800,- Kč včetně DPH
Ustájení přes den  Ustájení přes den  500,- Kč včetně DPH 500,- Kč včetně DPH 

2.3.2.3. PrezentacePrezentace                            dle PJSdle PJS
2.4.2.4. Technická porada – nekoná seTechnická porada – nekoná se
2.5.2.5. Start soutěží (zkoušek)Start soutěží (zkoušek)  - bude upřesněno pořadatelem  - bude upřesněno pořadatelem
2.6.2.6. Sekretariát závodůSekretariát závodů - bude upřesněno pořadatelem - bude upřesněno pořadatelem
2.7.2.7. Další důležité informace - nejsouDalší důležité informace - nejsou

https://www.jezdectvi.org/


Jezdecká stáj – JS EQUITANA MD 188
Rozpis jezdeckých závodů ČJF

6.5. – 7.5.2017

3.3. Přehled jednotlivých kol soutěžíPřehled jednotlivých kol soutěží

Sobota 6.5.2017Sobota 6.5.2017

soutěž č. 1soutěž č. 1                soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „Z“ – drezuře stupně „Z“ –                                 úloha Z0 (2016)úloha Z0 (2016)
otevřená soutěž + BRONZE TOUR PDTotevřená soutěž + BRONZE TOUR PDT

soutěž č. 2soutěž č. 2                soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „L“ – drezuře stupně „L“ –                                   úloha DD (2017)úloha DD (2017)              
otevřená soutěž + NOVICE CUP + SILEVR TOUR PDT + GOLD TOUR PDTotevřená soutěž + NOVICE CUP + SILEVR TOUR PDT + GOLD TOUR PDT                

soutěž č. 3soutěž č. 3                soutěž v drezuře stupně „S“ – soutěž v drezuře stupně „S“ –                                 úloha JU (2016)úloha JU (2016)
otevřená soutěž + CHALLENGE CUP + JUNIOR TROPHY + otevřená soutěž + CHALLENGE CUP + JUNIOR TROPHY +                     

soutěž č. 4soutěž č. 4                soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „ST“ – drezuře stupně „ST“ –                             úloha PSG (2016)úloha PSG (2016)
otevřená soutěž + TOP TEN CUPotevřená soutěž + TOP TEN CUP

Neděle 7.5.2017Neděle 7.5.2017

soutěž č. 5soutěž č. 5                soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „Z“ – drezuře stupně „Z“ –                                 úloha DU-A(2016)úloha DU-A(2016)
otevřená soutěž + BRONZE TOUR PDTotevřená soutěž + BRONZE TOUR PDT

soutěž č. 6soutěž č. 6                soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „L“ – drezuře stupně „L“ –                                   úloha DJ (2016)úloha DJ (2016)  
otevřená soutěž + NOVICE CUPotevřená soutěž + NOVICE CUP

soutěž č. 7soutěž č. 7                soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „S“ – drezuře stupně „S“ –                                 úloha JD (2016)úloha JD (2016)
otevřená soutěž + CHALLENGE CUP + JUNIOR TROPHY + otevřená soutěž + CHALLENGE CUP + JUNIOR TROPHY +   DIAMANT TOUR PDTDIAMANT TOUR PDT                  

soutěž č. 8soutěž č. 8               soutěž v soutěž v  drezuře stupně „T“ – drezuře stupně „T“ –                       úloha IM-1 (2016)úloha IM-1 (2016)
otevřená soutěž + TOP TEN CUPotevřená soutěž + TOP TEN CUP

Podmínky účasti, kvalifikace – viz pravidla Českého drezurního poháru 2017 – Podmínky účasti, kvalifikace – viz pravidla Českého drezurního poháru 2017 – www.ceskydrezurnipohar.czwww.ceskydrezurnipohar.cz  

PDT – Plzeňská Dressage Tour 2017– projekt Plzeňské oblasti ČJF, jedná se o kvalifikační kola tohoto seriálu ZČO ČJFPDT – Plzeňská Dressage Tour 2017– projekt Plzeňské oblasti ČJF, jedná se o kvalifikační kola tohoto seriálu ZČO ČJF
VŠECHNY SOUTĚŽE ZÁVODŮ JSOU OTEVŘENÉ!!VŠECHNY SOUTĚŽE ZÁVODŮ JSOU OTEVŘENÉ!!

4.4. Soutěže, startovné / zápisné a cenySoutěže, startovné / zápisné a ceny

Sobota 6.5.2017Sobota 6.5.2017
soutěž č. 1soutěž č. 1 soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „Z“ – úloha Z0 (2016) – otevřená soutěždrezuře stupně „Z“ – úloha Z0 (2016) – otevřená soutěž

Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (NÚ 34) – zÚloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (NÚ 34) – z  jednoho místa, umístění dle čl. 434 jednoho místa, umístění dle čl. 434 
Startovné: 350,- KčStartovné: 350,- Kč
Ceny: Ceny: 1500,- Kč1500,- Kč (600, 500, 400) (600, 500, 400)

soutěž č. 2soutěž č. 2 soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „L“ – úloha DD (2017)- otevřená soutěždrezuře stupně „L“ – úloha DD (2017)- otevřená soutěž
kvalifikační soutěž kategorií  kvalifikační soutěž kategorií  NOVICE CUPNOVICE CUP
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434 Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434 
Startovné: 350,- KčStartovné: 350,- Kč

                                Ceny: Ceny: 1500,- Kč1500,- Kč (600, 500, 400) (600, 500, 400)

http://www.ceskydrezurnipohar.cz/
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soutěž č. 3soutěž č. 3 soutěž v drezuře stupně „S“ – úloha JU (2016) - otevřená soutěžsoutěž v drezuře stupně „S“ – úloha JU (2016) - otevřená soutěž
kvalifikační soutěž kategorií  kvalifikační soutěž kategorií  CHALLENGE CUP + JUNIOR TROPHYCHALLENGE CUP + JUNIOR TROPHY
Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434
Startovné: 450,- KčStartovné: 450,- Kč
Ceny peněžité: Ceny peněžité: 3000,- Kč3000,- Kč (900, 700, 500, 450, 450)  (900, 700, 500, 450, 450) 

soutěž č. 4soutěž č. 4 soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „ST“ – úloha PSG (2016) - otevřená soutěždrezuře stupně „ST“ – úloha PSG (2016) - otevřená soutěž
kvalifikační soutěž kategorie kvalifikační soutěž kategorie TOP TEN CUPTOP TEN CUP
Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434
Startovné:  600,- KčStartovné:  600,- Kč
Ceny peněžité: Ceny peněžité: 7000,- Kč ( 2200, 1500, 1000, 900, 800, 600)7000,- Kč ( 2200, 1500, 1000, 900, 800, 600)

Neděle 7.5.2017Neděle 7.5.2017

soutěž č. 5soutěž č. 5 soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „Z“ – úloha DU-A (2016) – otevřená soutěždrezuře stupně „Z“ – úloha DU-A (2016) – otevřená soutěž
Úloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (NÚ 34) – zÚloha se čte. Hodnocení dle čl. 432 (NÚ 34) – z  jednoho místa, umístění dle čl. 434 jednoho místa, umístění dle čl. 434 
Startovné: 350,- KčStartovné: 350,- Kč
Ceny: Ceny: 1500,- Kč1500,- Kč (600, 500, 400) (600, 500, 400)

soutěž č. 6soutěž č. 6 soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „L“ – úloha DJ (2016)drezuře stupně „L“ – úloha DJ (2016)
kvalifikační soutěž kategorií  kvalifikační soutěž kategorií  NOVICE CUPNOVICE CUP
Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434
Startovné: 400,- KčStartovné: 400,- Kč
Ceny peněžité: Ceny peněžité:  2000,- Kč 2000,- Kč (1000, 500, 500) (1000, 500, 500)

soutěž č. 7soutěž č. 7 soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „S“ – úloha JD (2016)drezuře stupně „S“ – úloha JD (2016)
kvalifikační soutěž kategorií  kvalifikační soutěž kategorií  CHALLENGE CUP + JUNIOR TROPHYCHALLENGE CUP + JUNIOR TROPHY
Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434
Startovné: 450,- KčStartovné: 450,- Kč
Ceny peněžité: Ceny peněžité: 3000,- Kč3000,- Kč (900, 700, 500, 450, 450)  (900, 700, 500, 450, 450) 

soutěž č. 8soutěž č. 8 soutěž vsoutěž v  drezuře stupně „T“ – úloha IM-I (2016)drezuře stupně „T“ – úloha IM-I (2016)
kvalifikační soutěž kategorie kvalifikační soutěž kategorie TOP TEN CUPTOP TEN CUP
Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčÍ (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčÍ (čl. 437 – NÚ 39), umístění dle čl. 434
Startovné: 600,- KčStartovné: 600,- Kč
Ceny peněžité: Ceny peněžité: 8000,- Kč 8000,- Kč ( 2500, 1800, 1500, 1000, 600, 600)( 2500, 1800, 1500, 1000, 600, 600)
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Technická ustanoveníTechnická ustanovení

PředpisyPředpisy
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto 
rozpisem závodů.rozpisem závodů.
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJSNámitky a stížnosti v souladu s VP a PJS
Sázky nejsou povolenySázky nejsou povoleny

Veterinární předpisyVeterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platnéPřed vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné
pro  přesun  koní  dle  veterinárních  směrnic  pro  příslušný  rok.  Účastníci  závodů  jsou  povinni  se  řídit  pokyny  určenéhopro  přesun  koní  dle  veterinárních  směrnic  pro  příslušný  rok.  Účastníci  závodů  jsou  povinni  se  řídit  pokyny  určeného
pracovníka - pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. Kontrolu průkazů a zdravotního stavupracovníka - pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu
koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

Odpovědnost pořadateleOdpovědnost pořadatele
Pořadatel  neručí  za  úrazy  jezdců  a  koní,  jakožto  ani  za  nehody,  onemocnění,  ztráty  předmětů  a  jejich  poškození.  ZaPořadatel  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 odpovědnýzpůsobilost (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 závody hradí vysílací složka / přihlašovatel.přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závody hradí vysílací složka / přihlašovatel.

Informace pro majitele psůInformace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a 
opracovišti !opracovišti !

Ubytování, elektrické přípojkyUbytování, elektrické přípojky
Hotel EQUITANA, objednávky na e-mail  Hotel EQUITANA, objednávky na e-mail  obchod@equitana.czobchod@equitana.cz          
Přípojka el. energii 250,-Kč/den - NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM V PŘIHLÁŠCE.Přípojka el. energii 250,-Kč/den - NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM V PŘIHLÁŠCE.

Schvalovací doložkaSchvalovací doložka

Rozpis zpracoval: Rozpis zpracoval: Rozpis za OV ČJF schválil:  12.4.2017Rozpis za OV ČJF schválil:  12.4.2017
Martin PeckaMartin Pecka Daniel KomendaDaniel Komenda

mailto:obchod@equitana.cz
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