
 
 
 
 
 

PODZIMNÍ DREZURNÍ                 
ZÁVODY 

                               Neděle 14.10.2012 
 
 
                           Otevřená soutěž  

 
 
 

 
1) Základní údaje 
1.1. Registrační číslo závodů:  A14C1 
1.2. Pořadatel:    Koně Vondrov, JTJ Holiday Horses Club, MC 0123 
1.3. Datum konání:    14.10.2012  
1.4. Místo konání :    Dvůr Vondrov 762, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
1.5. 1. Drezurní obdélník:   20 x 60 m, písčitý povrch 
1.5. 2. Opracoviště :    30 x 60 m, písčitý povrch  
 
2) Funkcionáři závodů:  
Ředitel závodů :    Gabriela Kozáková 
Hospodář (tajemník):    Klára Boháčková 
Hlavní rozhodčí :    Ing. Josef Lukeš 
Členové sboru rozhodčích:  MVDr. Soukal, Vlasta Kadlecová, Eva Lomská, Iveta 

Beránková  
Komisař na opracovišti:   Vendula Vovsíková 
Hlasatel :     Ing. Miloslav Urban 
Zpracování výsledků:   Hana Civišová  
 
3) Technické údaje: 
3.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, VP, Veter. pravidla a ustanovení tohoto rozpisu  
  
3.2. Soutěže: 
  
NEDĚLE 14.10.2011 
Soutěž č.1:   Drezurní soutěž stupně „Z“ – úloha „DU/2009“   
Otevřená soutěž přístupná bez omezení.   
Rozhodování dle čl.432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434. Zápisné 300,- Kč.  
Soutěž je čtená – každý soutěžící si zajistí svého předčitatele úlohy. 
Soutěž č.2:   Drezurní soutěž stupně „L“ – úloha „DD/2009“ 
Otevřená soutěž přístupná bez omezení.  



Rozhodování dle čl.432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434. Zápisné 350,- Kč.  
Soutěž je čtená – každý soutěžící si zajistí svého předčitatele úlohy. 
Soutěž č.3:   Drezurní soutěž stupně „S“ – úloha „JU/2009“   
Otevřená soutěž přístupná bez omezení.  
Rozhodování dle čl.432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434. Zápisné 400,- Kč.  
Soutěž se jede zpaměti. 
Soutěž č.4:   Drezurní soutěž stupně „ST“ – úloha „SG/2009“  
Otevřená soutěž přístupná bez omezení.  
Rozhodování dle čl.432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434. Zápisné 450,- Kč.  
Soutěž se jede zpaměti. 
Soutěž č. 5:  Drezurní soutěž stupně „T“ – úloha „IM-1/2009“ 
Otevřená soutěž přístupná bez omezení.   
Rozhodování dle čl.432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434. Zápisné 450,- Kč.  
Soutěž se jede zpaměti. 
 
3.3 Uzávěrka konečných přihlášek: 6.10.2012 
Po přijetí přihlášky bude každému přidělen variabilní symbol pro bezhotovostní platbu na 
účet HHC tělovýchovná jednota ČSOB 129563701/0300. Přihláška se stává závaznou až 
po  zaplacení zápisného, které musí být připsáno na účet nejpozději  v pondělí 8.10.2012.  
Dodatečné přihlášky po uzávěrce (dvojnásobné peněžité plnění) lze přijmout nejpozději 1 
den před konáním závodů, úhrada při prezentaci. Startovné nebude vybíráno.  
 

 
!!! Uzávěrka plateb je do 8.10.2012 !!! 

 
 
4) Ceny a peněžité plnění: 
Ve všech otevřených soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 127 
vždy po skončení soutěže.  
 
 
Finanční ceny v Kč. Celkem I. II. III. IV. V. 
Soutěž č. 1 1100 450 350 300   
Soutěž č. 2 1700 500 450 400 350  
Soutěž č. 3 3000 1200 900 500 400  
Soutěž č. 4 5000 1500 1200 1000 800 500 
Soutěž č. 5 5000 1500 1200 1000 800 500 
 15800      
 
 
 
 
 
 
 



 
5) Předběžný časový program   
Potvrzení startu požadujeme v sobotu 13.10.2012 odpoledne mailem na 
klara@interbohemia.cz nebo na tel. č. +420602157612 popř. prezentace v neděli 
14.10.2012 od 7,00 - 7,30 hod.  
Soutěž č. 1  8,00 hod. 
Soutěže č.2,3,4,5, následně 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu a omezení startujících 
v závislosti na počtu došlých přihlášek v souladu s PJS. 
 
6) Všeobecné údaje: 
6.1. Informace k průběhu závodů a upřesnění časového programu na tel: +420602157612 
nebo +420774645309 
6.2. Jmenovité a konečné přihlášky (včetně uvedení čísel licencí klubu, koní a jezdců, 
vybraných soutěží a kontaktního telefonu) zasílejte na mailovou adresu: 
klara@interbohemia.cz, tel: +420602157612 nejpozději do 6.10.2012.  
6.3. Prezentace v kanceláři závodů 
6.4.Námitky a stížnosti v souladu s Pravidly jezdeckého sportu 
6.5. Ubytování v hotelech a penzionech v Hluboké nad Vltavou 
6.6. Ustájení box (v omezeném množství) 500,- Kč / kalendářní den v pevných boxech,  
úhrada předem spolu se startovným 
6.7. Stelivo,seno pořadatel zajistí a je zahrnuto v ceně za ustájení 
6.8.Parkování vozidel a přepravníků koní na zpevněné ploše před halou. 
6.9. Náklady veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace 
 
7) Veterinární předpisy:  
7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), 
které musí obsahovat potvrzení platné pro přesun koní dle vet. směrnice pro příslušný rok.  
7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. 
7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární služba závodů při 
příjezdu. 
 
8) Poskytované služby:  
8.1. Lékařská služba:  MS VZS ČČK České Budějovice 
8.2.  Veterinární služba: MVDr. Krejcar – proti úhradě 
8.3.  Podkovářská služba: Martin Fidler - proti úhradě 
 
9) Stravování:  
Pro funkcionáře závodů zajištěno bezplatně, ostatní za úhradu s omezeným výběrem 
odpovídající stánkovému občerstvení. Pro náročnější v restauracích města Hluboká nad 
Vltavou (cca 3km). 
 
 
 



 
 
 
10) Kontaktní osoba:  
Kontaktní osoba po celou dobu závodů Gabriela Kozáková, telefon 602 738 988. 
 
 
11) Ostatní ustanovení: 
11.1. Ve všech soutěžích bude k dekorování pozváno vždy  ¼  startujících , nejméně však 5 
dvojic. 
11.2. Veškeré informace budou dostupné při prezentaci. 
11.3. Sázky nejsou povoleny. 
11.4. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za veškeré újmy, nehody, nebo 
nemoci, které by postihli účastníky, nebo jejich koně. 
11.5. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je 
přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu. 
11.6. Sankce: neúplná přihláška 200,- Kč, změna 200,- Kč. Poplatky budou hrazeny přímo 
pořadateli. 
 
 
12) Schválil:  
Za jihočeský OV Mgr. Kateřina Hanušová, dne 27.8.2012 
 
 

 
 
 

GENERÁLNÍ  PARTNER  
 
 

 

 
 

 


