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
Mistrovství České republiky v drezuře D, J, Y, Sen., družstva
paradrezuře s mezinárodní účastí 2017

12. – 16. července 2017
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. Datum závodů:
1.1.6. Místo konání:
1.1.7. Omezující kritéria:

CDN - A
170726G1

Mistrovství ČR drezura a paradrezura
Jezdecký klub Panská lícha z.s. z pověření ČJF
12.-16.7.2017
Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno
Dle STP ČJF pro rok 2017

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:

Technický delegát:
Hlavní steward:
Stewardi:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární služba:
Podkovářská služba:
1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:

Ing. Jiří Charvát, 736 485 052 info@panskalicha.cz
Lenka Sekaninová, 603 268 628, info@panskalicha.cz
Lenka Sekaninová, 603 268 628, info@panskalicha.cz
Helena Žižková (A0111)
Eduard de Wolf van Westerrode (NED), Eva-Maria VintWarmington (EST), Anne Prain (FRA), Iva Schützová (G0412),
Simona Fialová (G1146), Gabriela Valeriánová (D0069),
Vít Čmolík (D0055), Ladislav Dub (B1443),
Katarína Hlavová (F1010),
Dana Kuřitková (G0323)
Jan Metelka (E0109)
Eva Sobotková (V0139, Michal Večerek (G2513)
Eva Urbanová
Ing. Petr Havlíček
MUDr. Martina Jansová tel.: 737 587 940
MVDr. Marie Derflerová tel.: 736 425 006
Ing. Jindřich Vinčálek

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

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka 3.7.2017 ve 23.00 hod.
Jmenovitá, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, koní a subjektů a údajů o
kvalifikaci zasílejte sekretáři oblastí. Ti je následně do termínu uzávěrky přihlášek zašlou
pořadateli MČR a přihlásí jezdce přes JIS on-line přihlášení. Info na tel. čísle 603 268 628
Přihlášky do tréninku (středa 12.7.) provedou sami jezdci přes JIS on-line přihlašování.
2.2. Prezentace
V kanceláři závodů ve středu 12.7.2017 8:00 – 10.00 hodin osobně,
nebo formou sms na čísle: 603 268 628
Tréninky na závodním obdélníku budou probíhat ve středu 12.7. od 9.00 hodin dle pravidel
ČJF. Rozpis tréninku bude uveřejněn po uzávěrce přihlášek na www.panskalicha.cz
2.3. Veterinární přejímka
středa 12.7.2017 od 17.00 hodin dle podmínek FEI, povinná pro všechny koně
2.4. Technická porada
Technická porada vedoucích ekip a zahájení MČR s losováním se bude konat ve středu
12.7.2017 19.30 hod. v salonku restaurace.
2.5. Start soutěží
8.00 hodin každý soutěžní den
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.
2.6. Sekretariát závodů
V kanceláři závodů
Středa 8.00 – 20.00 hodin
Čtvrtek – neděle - od 7.00 až hodinu po ukončení poslední soutěže
2.7. Další důležité informace
Vstupní poplatek za 1 koně pro účastníky MČR 2017 zahrnuje cenu za ustájení a je splatný
nejpozději do 4.7.2017 na účet pořadatele: Č. účtu: 150438980/0300
Do poznámky uveďte prosím jméno jezdce a koně

Výše vstupního poplatku:
Děti
2.800,- Kč / 1 kůň
Para jezdci
1.500,- Kč / 1 kůň
Ostatní kategorie 3.000,- Kč / 1 kůň
Poplatek obsahuje první nastlání slámou nebo pilinami – dle objednávky v přihlášce
Přihláška musí obsahovat potvrzení příslušné oblasti o splnění kvalifikačních podmínek pro
účast na MČR dle STP 2017. Oblast určí vedoucího ekipy, který bude odpovědný za komunikaci
s pořadatelem a sborem rozhodčích. Konečné přihlášky při prezentaci dle časového program v
sekretariátě umístěném v kanceláři závodů. Každý kůň musí nosit v průběhu závodů své
identifikační číslo přidělené organizačním výborem při příjezdu

3. Přehled jednotlivých kol soutěží
Senioři – jednotlivci
Malá runda
Tříkolová soutěž
1. kolo – Prix St.Georges (2016)
2. kolo – Intermediate I (2016)
3. kolo – vIM1 (2016)
Senior startující v Malé rundě nemůže startovat ve Velké rundě.
Velká runda
Tříkolová soutěž
1. kolo – Intermediate II (2016)
2. kolo – Grand Prix (2016)
3. kolo – vGP (2016)
Senior startující ve Velké rundě nemůže startovat v Malé rundě.
Mladí jezdci
Tříkolová soutěž
1. kolo – úlohy YU (2016)
2. kolo – Prix St.Georges (2016)
3. kolo – vY (2016)
Junioři
a) Junioři mladší (14 –16 let)
Tříkolová soutěž
1. kolo – JU (2016)
2. kolo – JU (2016)
3. kolo – vJ (2016)
b) Junioři starší (17 – 18 let)
Tříkolová soutěž
1. kolo – JD (2016)
2. kolo – JJ (2016)
3. kolo – vJ (2016)
Děti
Tříkolová soutěž
1. kolo –DU - B (2016)
2. kolo – DD (2017)
3. kolo – vL (2017)
Soutěž družstev
Dvoukolová soutěž
1.kolo + 2. kolo
1. jezdec – JJ (2016)
2. jezdec – JD (2016)
3. jezdec – JU (2016)
PARADREZURA
Mistr ČR Grade 1, 2 a 3 s mezinárodní účastí
Tříkolová soutěž – jezdec jede úlohu svého Gradu
1. kolo – Team Test 2017
2. kolo – Individual Test 2017
3. kolo – Freestyle 2017

Mistr ČR Grade 4 a 5 s mezinárodní účastí
Tříkolová soutěž – jezdec jede úlohu svého Gradu
1. kolo – Team Test 2017
2. kolo – Individual 2017
3. kolo – Freestyle 2017
Mistr ČR para Nezařazení
Tříkolová soutěž – jezdec volí úlohy stejného Gradu
1. kolo –Team Test 2017
2. kolo – Individual Test 2017
3. kolo –Freestyle 2017

Mistrovské soutěže jednotlivců budou hodnoceny dle čl. 437 N40 – 5 rozhodčích, soutěž družstev bude
hodnocena dle článku 432 N34 – 3 rozhodčí a o rozhodování para bude rozhodnuto po obdržení
přihlášek, tyto budou rozhodovat nejméně 3 rozhodčí.
V soutěži jednotlivců může startovat jezdec pouze v jedné kategorii, členem družstva nemůže být kůň
startující v soutěži jednotlivců.
V prvním a druhém kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start ve 3. kole má právo
výběru pouze jednoho koně, s kterým dokončil kolo druhé. Do 2. kola postupují všechny dvojice z kola
prvního, kteří dokončili kolo první. Do 3. kola postupuje patnáct u seniorů nejlépe umístěných dvojic po
2. kole, o postupu do 3. kola rozhoduje průměr procent ze dvou kol, v případě rovnosti rozhoduje lepší
výsledek v 2. kole. V ostatních kategoriích postupují všechny dvojice, které dokončili kolo druhé
s právem výběru pouze jednoho koně. O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent
ze tří kol. V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.
Startovní pořadí v prvním kole je určeno losem, ve druhém kole je startovní pořadí v obráceném pořadí
než v kole prvním, ve třetím kole se pole startujících rozdělí do dvou skupin, kde pořadí ve skupině určí
los. Nejdříve startuje skupina hůře umístěných, v případě lichého počtu má vyšší počet skupina hůře
umístěných.
Družstva jsou tříčlenná smíšená, klubová nebo oblastní. Z každé oblasti mohou být vyslána maximálně
2 družstva. Členem družstva může být senior, mladý jezdec nebo junior.
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent dosažených všemi jezdci v obou
kolech. Při rovnosti rozhoduje výsledek v druhém kole.
Startovní pořadí družstev v prvním kole je určeno losem, vždy startují nejprve 3. jezdci, poté 2. jezdci a
nakonec 1. jezdci družstev. Do druhého kola postupuje pět nejlépe umístěných družstev, avšak hlavní
rozhodčí může povolit start ve finále dalším družstvům maximálně však do výše 2/3 zbývajícího počtu
nepostupujících družstev. V druhém kole startují družstva v opačném pořadí než v kole prvním.
4. Přehled jednotlivých kol soutěží a předběžný časový program

Středa 12.7.2017
8:00 – 10.00 hodin
9:00 – 16:30 hodin
17:00 – 19:00 hodin
19:30

prezentace v kanceláři závodů
trénink na závodním obdélníku dle pravidel ČJF dle článku 429 N27
veterinární přejímka
technická porada, losování – salonek restaurace

Čtvrtek 13.7.2017
Dolní obdélník
8:00 hodin

Horní obdélník
8:00 hodin

1. kola Mistrovské soutěže jednotlivců všech kategorií jednotlivců drezura
malá runda
1. kolo – Prix St.Georges (2016)
velká runda
1. kolo – Intermediate II (2016)
ml. Jezdci
1. kolo – YU (2016)
junioři st.
1. kolo – JD (2016)
junioři ml.
1. kolo – JU (2016)
děti
1. kolo –DU - B (2016)

1. kolo Mistrovská soutěž družstva
3. jezdci – JU (2016)

Pátek 14.7.2017
Dolní obdélník
8:00 hodin

Horní obdélník
8:00 hodin

2. kola Mistrovské soutěže jednotlivců (ml. junioři, st. junioři, senioři)
1. kola Mistrovské soutěže paradrezury s mezinárodní účastí
malá runda
2. kolo – Intermediate I (2016)
velká runda
2. kolo – Grand Prix (2016)
junioři st.
2. kolo – JJ (2016)
junioři ml.
2. kolo – JU (2016)
para 1.
1. kolo – Team Test 2017
para 2.
1. kolo – Team Test 2017
para nezařazení 1. kolo – Team Test 2017

1. kolo Mistrovská soutěž družstva
2. jezdci – JD (2016)
1. jezdci – JJ (2016)

Sobota 15.7.2017
Dolní obdélník
8:00 hodin

Horní obdélník
8:00 hodin

2. kola Mistrovské soutěže jednotlivců (děti, ml. jezdci)
2. kola Mistrovské soutěže paradrezury s mezinárodní účastí
děti
2. kolo – DD (2017)
ml. Jezdci
2. kolo – Prix St.Georges (2016)
para 1
2. kolo – Individual Test 2017
para 2
2. kolo – Individual Test 2017
para nezařazení 2. kolo – Individual Test 2017

2. kolo Mistrovská soutěž družstva
3. jezdci – JU (2016)
2. jezdci – JD (2016)
1. jezdci – JJ (2016)
Slavnostní dekorování Mistrovské soutěže družstev

Neděle 16.7.2017
Dolní obdélník
8:00 hodin

3. kola Mistrovských soutěží jednotlivců (děti, ml.junioři, st. junioři, ml. Jezdci, senioři)
3. kola Mistrovských soutěží paradrezury s mezinárodní účastí
Slavnostní dekorování bude probíhat vždy po ukončení dané kategorie
malá runda
3. kolo – vIM (2016)
velká runda
3. kolo – vGP (2016)
ml. Jezdci
3. kolo – vY (2016)
junioři st.
3. kolo – vJ (2016)
junioři ml.
3. kolo – vJ (2016)
děti
3. kolo – vL (2017)
para 1
3. kolo – Freestyle 2017
para 2
3. kolo –Freestyle 2017
para nezařazení 3. kolo – Freestyle 2017

Pořadatel si vyhrazuje na právo na změny v časovém rozvrhu, který bude uveřejněn na
stránkách pořadatele www.panskalicha.cz
4.1. Ceny – mistrovské soutěže věnované pořadatelem
Děti
Ml. Junioři
St. Junioři
Ml. Jezdci
Senioři (malá runda)
Senioři (velká runda)
Para 1. skupina
Para 2. skupina
Para nezařazení
Družstva

4.300,- (1.500,-/1.000,-/800,-/500/500) + věcné ceny v hodnotě 6.000,- Kč
12.500,- (5.000,-/3.500,-/3.000,-/1.000,-)
12.500,- (5.000,-/3.500,-/3.000,-/1.000,-)
17.000,- (5.500,-/4.500,-/3.500,-/2.500,-/1.000,-)
36.000,- (15.000,-/11.000,-/7.000,-/5.000,-/3.000)
36.000,- (15.000,-/11.000,-/7.000,-/5.000,-/3.000)
4.200,- (1.800,-/1.400,-/1.000,-)
4.200,- (1.800,-/1.400,-/1.000,-)
4.200,- (1.800,-/1.400,-/1.000,-)
31.500,- (3 x 4.000,-, 3 x 3.500,-, 3 x 3.000,-)

Ceny věnovaná ČJF – mistrovské soutěže
Děti
5.000,- (2.500,-1.500,-1.000,-)
Ml. junioři
5.000,- (2.500,-1.500,-1.000,-)
St. junioři
5.000,- (2.500,-1.500,-1.000,-)
Ml. jezdci
5.000,- (2.500,-1.500,-1.000,-)
Senioři malá runda
5.000,- (2.500,-1.500,-1.000,-)
Senioři velká runda
5.000,- (2.500,-1.500,-1.000,-)
Para 1. skupina
1.750,- (1.000,-500,-250,-)
Para 2. skupina
1.750,- (1.000,-500,-250,-)
Para nezařazení
1.750,- (1.000,-500,-250,-)
Družstva
10.000,- (5.000,-3.000,-2.000,-)
5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5
Sázky nejsou povoleny.

5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které
musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2017.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace
Na MČR může startovat pouze jezdec, člen ČJF, který je občanem ČR, registrovaný v dané
oblasti a držitel platné licence ČJF.
Závodů a současně tím i všech výše uvedených soutěží se mohou zúčastnit pouze dvojice
kvalifikované na MČR a nominované příslušnou oblastí. V průběhu závodů nelze v rámci
mistrovských soutěží měnit složení jednotlivých dvojic.
MČR PARA je otevřenou soutěží s mezinárodní účastí, ze které budou vyhodnoceni mistři ČR
ve třech skupinách dle čl. 3 a podle prvého odstavce tohoto článku.

6.

Obecné informace
6.1. 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.
6.2. 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!
6.3. Ustájení
Ustájení: v turnajových boxech od úterý 11.7. 2017 od 16:00 hodin do neděle 16.7.2017
v ceně je zahrnuta první podestýlka (sláma nebo piliny – specifikace musí být uvedena
v objednávce boxu)
Ustájení je nutné objednat přes JIS on-line přihlašovací systém
Ceník:






seno možno zakoupit na místě 240,- Kč / 1 balík cca 35 kg
slámu možno zakoupit na místě 90,- Kč / 1 balík
piliny možno zakoupit na místě 290,- Kč / 1 balík
připojení na elektřinu po dobu závodů 800,- Kč
úhrada bude provedena při prezentaci

6.4. Ubytování
v Hotelu Panská lícha, tel./fax: 545228220, e-mail:hotel@panskalicha.cz
ceník na: www.panskalicha.cz

6.5. Ostatní služby
Lékařská služba
Veterinární služba
Podkovářská služba
Občerstvení
Parkování vozidel
7.

uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
zajištěna proti úhradě
zajištěna proti úhradě
zajištěno v areálu závodiště po celý den
na louce u opracoviště

Ostatní ustanovení
7.1. Prezentace soutěží proběhne v kanceláři závodů. Všechny jezdce reprezentující subjekty
registrované v jedné oblasti ČJF zastupuje v jednání s pořadatelem vedoucí oblastního
družstva jmenovaný příslušným OV ČJF.
7.2. Odeslání přihlášky je automaticky považováno za vyjádření souhlasu jezdce s akceptováním
uvedených podmínek.
Veškeré podněty, připomínky, popř. stížnosti řeší pořadatel pouze s delegovanými vedoucími
oblastních družstev!

Rozpis zpracoval:
Mgr. Lenka Sekaninová

Rozpis za VV ČJF schválil: dne 21. 6. 2017 J. Hupka

