Jezdecký klub Panská lícha MG0061
Panská lícha 6, 614 00 Brno
e-mail: info@panskalicha.cz; www.panskalicha.cz
tel./fax: +420 545 228 220

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ ČJF
V DREZUŘE

14-15. května 2016

514G1
DONAU BOHEMIA TROPHY (DBT)
PŘEBOR JMO
DREZUNÍ POHÁR MLÁDEŽE (DPM)
---------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů:
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů:
1.1.4. Pořadatel:
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů:
1.1.7. Místo konání:
1.1.8. Omezující kritéria:

CDN
514G1
Jarní drezurní závody
Jezdecký klub Panská lícha z.s.
14.-15.5.2016
Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno
-

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

Ing. Jiří Charvát, 736 485 052 info@panskalicha.cz
Lenka Sekaninová, 603 268 628, info@panskalicha.cz
Magdalena Rozsypalová, 739 068 319, magdarozsyp@seznam.cz
Simona Fialová
Ilja Vietor, Iva Schützová, Gabriela Valeriánová, Alena Vetišková, Dana
Kuřitková, Daniela Diringerová
Určí HR ze sboru rozhodčích
Eva Urbanová
Ing. Petr Havlíček
MUDr. Martina Jansová tel.: 737 587 940
MVDr. Jana Schmidtová tel.: 775962841
Zajistí pořadatel proti úhradě

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování:

písek s geotextilií 20 x 60 m
písek s geotextilií 40 x 80 m a 20 x 60 m

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka 6.5. ve 12.00 hod.

2.2. Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)

2.3. Prezentace
V kanceláři závodů v pátek 13.5.
od 16.00 do 18.00 hod. osobně, nebo formou sms na čísle: 603 268 628
2.4. Technická porada
Nekoná se
2.5. Start soutěží (zkoušek)
8.30 hodin každý den
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.
2.6. Sekretariát závodů
V kanceláři závodů od 7.30 až hodinu po ukončení poslední soutěže
2.7. Další důležité informace
3. Přehled jednotlivých kol soutěží
Soutěže, startovné / zápisné a ceny
SOBOTA 14.5.2016
3.1. Drezurní úloha P4 (2016)
Otevřené mistrovství JMO pro děti (do 16 let) na pony
Kvalifikační soutěž DPM pro děti na pony (8-12 let)
Startovné:
13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně
Ceny:
věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 1500,- Kč (600,-, 500,- 400,-)
pro první tři v MJMO medaile, poháry, deka pro vítěze a výhry vyplacené
v penězích 1500,- Kč (600,-, 500,- 400,-)
3.2. FEI Challenge Preliminary Test – Úvodní úloha (2011)
Kvalifikační soutěž DBT
Otevřená soutěž stupně „Z“ vyhodnocená samostatně ve dvou kategoriích:
a) Otevřené mistrovství JMO dětí 12-14 let
b) Otevřená bez omezení věku
Startovné:
13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně
Ceny:
věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 1500,- Kč (600,-, 500,- 400,-)
pro první tři v MJMO medaile, poháry, deka pro vítěze a výhry vyplacené
v penězích 1500,- Kč (600,-, 500,- 400,-)

3.3. FEI úloha ME dětí – Úvodní úloha A – DU-A/2016
Otevřená soutěž stupně „Z“
Otevřená soutěž
Startovné:
13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně
Ceny:

věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 1500,- Kč (600,-, 500,- 400,-)

3.4. FEI úloha ME dětí – soutěž družstev – DD/2016
Kvalifikační soutěž DBT, DPM
Soutěž stupně „L“ vyhodnocená samostatně v kategoriích:
a) Otevřená soutěž (kvalifikační soutěž pro DBT)
b) Otevřené mistrovství JMO junioři (kvalifikační soutěž pro DBT + DPM děti 12-14 let)
c) Otevřená soutěž pro děti (8-16 let) na pony (kvalifikační pro DBT a DPM pony)
Startovné:
Ceny

13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně
věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 1500,- Kč (600,-, 500,- 400,-)
pro první tři v MJMO medaile, poháry, deka pro vítěze a výhry vyplacené
v penězích 1500,- Kč (600,-, 500,- 400,-)

3.5. FEI úloha ME juniorů – soutěž družstev (2016) – JU/2016
Otevřená soutěž stupně „S“
Otevřená (kvalifikační pro DPM pro juniory do 18 let)
Startovné:
15,- EUR nebo 400,- Kč za start koně
Ceny:
věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 2.000,- Kč ( 900,-, 700,- ,400,-)
3.6. FEI úloha ME juniorů – úloha družstev (2016) – JD/2016
Otevřená soutěž stupně „S“
Kvalifikační soutěž DBT
Startovné:
15,- EUR nebo 400,- Kč za start koně
Ceny:
věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 2.000,- Kč ( 900,-, 700,- ,400,-)
3.7. FEI úloha Prix St. Georges (2016)
Otevřená soutěž stupně „ST“.
Kvalifikační soutěž DBT
Startovné:
19,- EUR nebo 500,- Kč za start koně
Ceny: 3.000,- Kč (1.400,-, 1.000, 600,-)
3.8. FEI úloha Grand Prix (2016)
Otevřená soutěž stupně „TT“
Startovné:
19,- EUR nebo 500,- Kč za start koně
Ceny: 3.000,- Kč (1.400,-, 1.000, 600,-)

NEDĚLE 15.5.2016
3.9. Drezurní úloha P5 (2016)
Otevřená soutěž pro pony
Kvalifikační pro děti (8-12 let) na pony pro DPM
Startovné:
13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně
Ceny:
věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 1500,- Kč (600,-, 500,- 400,-)
3.10. FEI úloha ME dětí – Úvodní úloha A – DU-A/2016
Otevřená soutěž stupně „Z“
Kvalifikační soutěž DBT
Soutěž stupně „Z“ vyhodnocená samostatně ve dvou kategoriích:
a) Děti do 14-ti let včetně
b) Otevřená bez omezení věku
Startovné:
13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně
Ceny:
věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 1500,- Kč (600,-, 500,- 400,-)

3.11. FEI úloha ME dětí – soutěž jednotlivců – DJ/2016
Kvalifikační soutěž DBT
Otevřená soutěž stupně „L“ vyhodnocená samostatně v kategoriích:
a) Otevřená soutěž (kvalifikační soutěž pro DBT)
b) Otevřené mistrovství JMO mladí jezdci (kvalifikační pro DPM děti 12-14 let)
c) Otevřená soutěž pro děti (8-16 let) na pony (kvalifikační pro DBT a DPM pony)
Startovné:
13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně
Ceny
věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 1500,- Kč (600,-, 500,- 400,-)
pro první tři v MJMO medaile, poháry, deka pro vítěze a výhry vyplacené
v penězích 1500,- Kč (600,-, 500,- 400,-)
3.12. FEI úloha ME juniorů – soutěž družstev (2009) – JD/2016
Otevřená soutěž stupně „S“
Otevřené mistrovství JMO senioři (kvalifikační pro DPM junioři do 18 let)
Startovné:
15,- EUR nebo 400,- Kč za start koně
Ceny:
věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 2.000,- Kč ( 900,-, 700,- ,400,-)
pro první tři v MJMO medaile, poháry, deka pro vítěze a výhry vyplacené
v penězích 6000,- Kč (3000,-, 2000,-, 1000,-)
3.13. FEI úloha ME juniorů – soutěž jednotlivců (2016) – JJ/2016
Otevřená soutěž stupně „S“
Kvalifikační soutěž DBT
Startovné:
15,- EUR nebo 400,- Kč za start koně
Ceny:
věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 2.000,- Kč ( 900,-, 700,- ,400,-)
3.14. FEI úloha mladých jezdců – soutěž jednotlivců (2016) – YJ/2016
Otevřená soutěž stupně „ST“.
Kvalifikační soutěž DBT
Startovné:
19,- EUR nebo 500,- Kč za start koně
Ceny: 3.000,- Kč (1.400,-, 1.000, 600,-)
3.15. FEI úloha Grand Prix (2016)
Otevřená soutěž stupně „TT“
Startovné:
19,- EUR nebo 500,- Kč za start koně
Ceny: 3.000,- Kč (1.400,-, 1.000, 600,-)

Všechny soutěže budou hodnoceny dle čl.432 – 3 rozhodčí (čl.437 NÚ)

1. chnická ustanovení
1.1. Předpisy
1.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP, pravidly seriálů a tímto rozpisem závodů.
1.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
1.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
1.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
1.1.5. Sázky nejsou povoleny.

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

1.3. Podmínky účasti, kvalifikace
Účast v Donau Bohemia Trophy, Drezurního poháru mládeže a dle pravidel

2. Obecné informace
2.1. 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 VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na
závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

2.2. 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 !
2.3. Ustájení
Ustájení: ve venkovních boxech – 1.600,- Kč (první nastlání sláma)
1.800,- Kč (první nastlání piliny)
Ceník:
seno možno zakoupit na místě – 10,- EUR/ 1 balík / 27,- Kč / 1 balík
• slámu možno zakoupit na místě – 5,- EUR / 1 balík / 135,- Kč / 1 balík
• piliny možno zakoupit na místě – 12,- EUR / 1 balík / 320,- Kč / 1 balík
• připojení na elektřinu po dobu závodů – 20,- EUR / 540,- Kč
• úhrada bude provedena při prezentaci spolu s úhradou zápisného

2.4. Ubytování, elektrické přípojky
v Hotelu Panská lícha, tel./fax: 545228220, e-mail:hotel@panskalicha.cz
ceník na: www.panskalicha.cz
2.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – pořadatel nezajišťuje
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – na louce u opracoviště
3. Partneři závodů
ProfiEquis – www.profiequis.cz
4. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:
Mgr. Lenka Sekaninová

Rozpis za OV ČJF schválil:
dne 10.4.2016 Josef Hrabálek

