DREZURNÍ ZÁVODY
Český drezurní pohár (ČDP) 2015
kolo Jihočeského drezurního poháru pro děti, juniory a pony
Základní údaje:
1.
Pořadatel :
JK BOROVÁ MC0215
Číslo závodu : 523C1
Datum konání : 23.-24.5. 2015
Místo konání : BOROVÁ U CHVALŠIN , okr. ČESKÝ KRUMLOV
Kolbiště:
20 x 60 m , písek + geotextilie
Opracoviště: hala 22 x 44 m – písek + geotextilie, travnatý obdélník 20 x 60 m
Funkcionáři závodů:
Ředitel:
ing. Vlastimil Kamír
Sekretář:
Petra Prajerová
Hlasatel:
Marcela Kamírová
Zpracování výsledků: Vlastimil Opekar
Hlavní rozhodčí:
ing. SCHÜTZOVÁ Iva
Rozhodčí:
ŽIŽKOVÁ Helena MUDr., SOUKAL František MVDr.Ing. Daniela
KŘEMENOVÁ, Kamila VAŇKOVÁ, Ing. CIVIŠOVÁ Hana, ČEJKOVÁ Petra
Komisař na pracovišti: bude určen hlavním rozhodčím z nominovaných rozhodčích
2. Technické údaje
Pravidla jezdeckého sportu ČJF, platné drezurní úlohy pro rok 2015, ustanovení tohoto rozpisu a
pravidla ČDP včetně dodatků.
Soutěže budou probíhat na 1 obdélníku, lonžovací kruh k dispozici.
Při čtení úlohy si každý soutěžící zajistí vlastního čtenáře.
Ceny : floty dle PJS v každé soutěži a finanční odměny dle rozpisu

S O U T Ě Ž E:
SOBOTA
1. Drezurní soutěž stupně Z – Z4/2013 , čtená
Rozhodování dle čl. 432 a národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem dle
stanovených kriterií
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Startovné 250Kč
Odd. A : pro jezdce do18 let na koních bez omezení
Odd. B : pro jezdce a koně bez omezení mimo dvojice startující v odd. A
2. Drezurní soutěž stupně Z – DU - A/2015 , čtená
Rozhodování dle čl. 432 a národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem dle
stanovených kriterií
Kvalifikace do ČDP v kategorii NOVICE CUP – odd. A i odd. B
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Odd. A : pro jezdce do18 let na koních bez omezení
Startovné 250 Kč
Ceny :1.500 Kč (800,-, 500,-300,-) Příspěvek ČJF
Budou vyhlášeny nejlepší dvojice Jihočeského drezurního poháru z této soutěže.
Odd. B : pro jezdce a koně bez omezení mimo dvojice startující v odd. A
Startovné 300 Kč
Ceny :1.500 Kč (800,-, 500,-300,-)
3. Drezurní soutěž stupně L – DD/2015, čtená
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování dle čl.432 – třemi rozhodčími
Startovné 300 Kč
Kvalifikace do ČDP v kategorii NOVICE CUP – odd. A i odd. B
Odd. A : pro jezdce do18 let na koních bez omezení
Ceny:1.500 Kč (800,-, 500,-300,-) Příspěvek ČJF
Kvalifikace do ČDP v kategorii PONY TROPHY
Budou vyhlášeny nejlepší dvojice Jihočeského drezurního poháru z této soutěže.
Odd. B : pro jezdce a koně bez omezení mimo dvojice startující v odd. A
Ceny :1.500 Kč (800,-, 500,-300,-)
4. Drezurní soutěž stupně S – JU/2009
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování dle čl.432 – třemi rozhodčími
Startovné 350 Kč
Ceny: 5.000Kč (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 - 600)
Kvalifikace do ČDP v kategorii CHALLENGE CUP a JUNIOR TROPHY
5. Drezurní soutěž stupně ST – SG/2009
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování dle čl.432 – třemi rozhodčími
Startovné 400 Kč
Ceny: 5.000Kč (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 - 600)
Kvalifikace do ČDP v kategorii TOP TEN CUP

NEDĚLE
6. Drezurní soutěž stupně Z – DU - B/2015, čtená
Rozhodování dle čl. 432 a národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem dle
stanovených kriterií
Startovné 300 Kč
Kvalifikace do ČDP v kategorii NOVICE CUP – odd. A i odd. B
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Odd. A : pro jezdce do18 let na koních bez omezení
Ceny :1.500 Kč (800,-, 500,-300,-)
Budou vyhlášeny nejlepší dvojice Jihočeského drezurního poháru z této soutěže.
Odd. B : pro jezdce a koně bez omezení mimo dvojice startující v odd. A
Ceny :1.500 Kč (800,-, 500,-300,-)
7. Drezurní soutěž stupně L – DJ/2015 , čtená
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce dle kvalifikačních kritérií závodu a ČDP.
Rozhodování dle čl.432 – třemi rozhodčími
Startovné 300 Kč
Finále závodu ČDP v kategorii NOVICE CUP / kvalifikace do ČDP
Kvalifikace do ČDP v kategorii PONY TROPHY
Odd. A : pro jezdce do18 let umístěné na 1.-15.místě ze soutěží 2A+3A+6A
Budou vyhlášeny nejlepší dvojice Jihočeského drezurního poháru z této soutěže.
Ceny: 2.000,- Kč (1.000,-, 500,-, 500,-) Příspěvek ČJF
Odd. B : pro jezdce nad 18 let umístěné na 1.-15.místě ze soutěží 2B+3B+6B
Ceny: 2.000,- Kč (1.000,-, 500,-, 500,-)
Odd. C : Otevřená soutěž přístupná pro ty, kteří nestartují v odd. A a B
8. Drezurní soutěž stupně S – JD/2009
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování dle čl.432 – třemi rozhodčími
Startovné 400 Kč
Ceny: 5.000Kč (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 - 600)
Kvalifikace do ČDP v kategorii CHALLENGE CUP a JUNIOR TROPHY
9. Drezurní soutěž stupně T – IM 1/2009
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování dle čl.432 – třemi rozhodčími
Startovné 500 Kč
Ceny: 8.000Kč (3.000 – 2.000 – 1.500 – 1.500)
Kvalifikace do ČDP v kategorii TOP TEN CUP
Předběžný časový harmonogram závodů:
Začátek soutěží v sobotu v 8:00 hod, v neděli v 8:00 hod
Ukončení prezentace pro první dvě soutěže dne vždy hodinu před začátkem první soutěže, u dalších
soutěží vždy 3 hodiny před startem dané soutěže. Prezentovat je možno i telefonicky na čísle 724 059
717 – možno i den předem mezi 18. – 20.hodinou.
Bez předání zdravotních průkazů koně obsahujících všechny náležitosti na věži rozhodčích nebude
umožněn start koně v soutěži.

1. Všeobecné údaje:
Přihlášky pouze v on-line přihlašovacím systému ČJF: www.cjf.cz/zavody/on-line prihlasky
http://prihlasky.cjf.cz/#/login v konkrétním závodu
info na e-mailu: marcela@kamir.cz
Uzávěrka jmenovitých přihlášek:
15.5.2015
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z přihlášených s respektováním
pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu
uzávěrky budou zpoplatněny dle přílohy I. Všeobecných pravidel.
Předběžné startovní listiny budou umístěny na www.ceskydrezurnipohar.cz
Podmínky účasti:
Platné licence jezdců a koní. Prezentace provedená dle časového rozvrhu.
Protesty v souladu s PJS.
Ustájení:
Na základě závazné objednávky, ustájení ve zděných a turnajových boxech dle možnosti a pořadí
došlých přihlášek, upřednostněni budou hřebci.
Termín objednávky: do 15.5.2015
Celkový poplatek za použití boxu činí 1.500 Kč, seno a sláma v ceně
Objednávky na : marcela@kamir.cz
Úhrada poplatku převodem na účet 404840241/0100, VS-číslo licence jezdce,
variabilní symbol číslo licence jezdce nebo subjektu, do poznámky jméno jezdce, do 17.5.2015.
Ubytování:
Ubytovna Na hřišti – 3 km – 724 917 696
Penzion Střemily – 5 km – 777 794 892
Restaurace Na rynku - 3 km – 603 964 509
Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady dle směrnic
platných pro přesun sportovních koní pro rok 2015.
Poskytované služby
Veterinární služba MVDr. Peter Pavčík
Veterinární služba a podkovářská služba za úhradu vykonaných úkonů.
Lékařskou službu zajišťuje zdravotní služba
Stravování je zajištěno v areálu po celou dobu konání závodů
Ostatní ustanovení
Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly
účastníky závodů nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících, při výběru bude přihlíženo k pořadí došlých
přihlášek.
Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu trvání akce je zakázáno volné
pobíhání psů po areálu.
Za pořadatele: Marcela Kamírová
Rozpis schválen dne: 30. 4. 2015, za OV ČJF mgr. Kateřina Hanušová

