
     Pegas Děpoltovice – subjekt ČJF (MK0001) 

      Český pohár v drezuře pony - kvalifikace 
230408K1 –  7. – 9. 4.2023 

                         Drezurní závody a hobby v Děpoltovicích 

       Kvalifikační závody na MČR 2023 a Český pohár v drezuře pony 2023 
  

 

Přihláška na závody: www.jezdectvi.org 
Zahraniční účastníci na email: roman_k@volny.cz 

 

1. Základní ustanovení. 
1.1. Základní informace  

1.1.1. Kategorie závodů: CDN – drezurní závody kategorie A  
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 230408K1 
1.1.3. Název závodů: Drezurní závody v Děpoltovicích 

Kvalifikace Český pohár v drezuře pony, Kvalifikace na MČR 
1.1.4. Pořadatel: Pegas Děpoltovice MK0001 
1.1.5. Datum závodů: 7. – 9. dubna 2023 
1.1.6. Místo konání: Areál  Pegas Děpoltovice 
1.1.7. Omezující kritéria: Uvedena u jednotlivých soutěží 

  

1.2. Funkcionáři závodů: 
 

Ředitel závodů: Helena Lahodná ml.   774936836 
Sekretář závodů: Radka Bobková  725010895 
Kontaktní osoba: Radek Smolík 736784303,  Helena Lahodná ml.  774936836 
Hlavní rozhodčí: Vít Čmolík D0055 
Sbor rozhodčích: E. Čmolíková D0778, J. Kumičíková D0060 , J. Nachtigalová D0381 

Pavla Chocholoušová D008, Jana Jirsová D0099 
Komisař na opracovišti: Rotace ze sboru rozhodčích 
Hlasatel: Petra Javůrková 
Zpracovatel výsledků: Radek Smolík 736784303 
Lékařská služba: Nemocnice K. Vary 
Veterinární dozor: MVdr Václava Molcarová  605117111 
Podkovář: Není zajištěn 

 

1.3. Technické parametry 
1.3.1. Kolbiště:  obdélník 20x60m, hala 20x 40 - písek+geotextilie 
1.3.2. Opracoviště:  15x60, 20x40 písek+ gumotextilie 
1.3.3. Opracování:                   1 hod. před první soutěží   
   

2. Časový rozvrh 
2.1. Časový rozvrh  7.4.2023 – do 13,30 hod, 8.4. 2023  prezentace od 7,30 hod. do 8,00 hod. pro  
                                   oba soutěžní dny  Pouze v případě změn oproti přihláškám v JIS 
                                    Začátky soutěží pátek 14,30 hod., sobota od 9,00 hodin, neděle od 8,00 hodin 
 

2.2. Přihlášky  Uzávěrka:      3.4.2023 do 23.00 h 

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: www.jezdectvi.org 
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu nebo na email  
roman_k@volny.cz 

2.3. Prezentace:  7.4.2023 do 13,30, 8.4.2023 do 8.00 h pro všechny soutěže  –  pouze změny 
                                                         Možno i telefonicky na mobil    736784303 
 

2.4. Technická porada:  se nekoná 
 

http://www.jezdectvi.org/
http://www.jezdectvi.org/
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2.5. Start soutěží (zkoušek)  
Pá: 7.4.2023 ve 14,30 hod soutěž č. 1 a 2 - hala 
So: 8.4.2023  v 9.00 hod soutěž č. 3 (hala) a  soutěž č. 7 (venku) a návazně následující soutěže 
Ne: 9.4.2023 v 8,00 hod. soutěž č. 16 (hala) a soutěž č. 20(venku) a návazně další soutěže 

       Pořadatel si vyhrazuje právo určit pořadí soutěží podle počtu přihlášených dvojic. 

2.6. Sekretariát závodů pá od 13,30 hod, so, ne od 7:30 hod. do konce závodů na věži rozhodčích u 
kolbiště, v pátek u haly v kryté části občerstvení  
 

2.7. Další důležité informace:   
Kvalifikace Český pohár v drezuře pony 2023 a MČR pony 2023 

 

3. Přehled jednotlivých kol:   Soutěž č.1  2 v pátek, so + ne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15 jsou 
dvoukolové, každé kolo bude vyhodnoceno zvlášť a uděleny pouze floty, možnost startu pouze v 1. 
nebo jen 2.kole je bez nároku na ceny ve dvoukolové soutěži, pouze první tři umístění v každé 
soutěži 1.kola obdrží poukázku 100,-Kč do restaurace Pegas. Pořadatel si vyhrazuje právo určit 
pořadí soutěží podle počtu přihlášených.  Ceny uvedené u dvoukolových soutěží budou uděleny 
pouze startujícícm, kteří dokončí obě kola. Druhá kola jsou číslována 16 – 28  

                    

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 
4.1. Startovné bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci, které je uvedeno   

             u jednotlivých soutěží. 

4.2. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých soutěží. Dekorování floty dle PJS ihned po skončení soutěže. 

4.3. Rozhodování podle DP 2023 - N 33 – 1 rozhodčí se zapisovatelem – soutěž č. 1 a 2 

       2 rozhodčí z jednoho místa soutěže 3,4,5,6,8, 16,17,18, 19, 21   

       3 rozhodčí odděleně (1 C a 2 E) - kvalitativní hodnocení soutěže 7, 9, 20, 22 

       2 rozhodčí odděleně 10, 11,23,24 

3 rozhodčí odděleně soutěže 12,13,14,15, 25,26,27,28 

4.4. Soutěže budou startovány v hale i na kolbišti z obdélníku (obdélník nelze objet), vjezd jezdce 

do obdélníku a haly vždy po odjezdu jezdce předchozího. 

4.5. Pořadatel žádá jezdce o zajištění vlastního čtenáře 
4.6. Startovní listiny budou umístěny v přihlašovacím on-line systému JIS 

 

Pátek 7.4.2023  

                č.1   Drezurní soutěž Hobby stpně ZH pro nelicentované jezdce, členy ČJF 

                        čte se úloha ZH1/2022 – jede se v hale   

                Startovné 150,-Kč/start, upomínkové předměty a floty 1.-5.místo       

                č.2   Drezurní soutěž Hobby stpně Z pro členy ČJF 

                        čte se úloha Z1/2022 – jede se v hale  

                Startovné 200,-Kč/start, upomínkové předměty a floty 1.-5.místo                

Sobota 8.4.2023   

                č.3.(16) Dvoukolová drezurní soutěž  stupně „Z“   – jede se v hale 

                              1. kolo úloha ČJF Z1/2022, 2 kolo úloha ČJF Z1/2022  pro pony a děti se čte                                

                 Startovné 300,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě  1500,-Kč 

                 č.4.(17) Dvoukolová drezurní soutěž  stupně „Z“   – jede se v hale 

                              1. kolo úloha ČJF Z1/2022, 2 kolo úloha ČJF Z1/2022 pro juniory a seniory se čte   

                 Startovné 300,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě  1500,-Kč 

                 č.5.(18) Dvoukolová drezurní soutěž  stupně „L“ – bez omezení se čte - jede se v hale 

                              1. kolo úloha ČJF L2/2022, 2 kolo úloha ČJF L2/2022  

           Startovné 400,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě  1800,-Kč 
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           č.6.(19)  Dvoukolová soutěž  stupně „S“ bez omezení se čte - jede se v hale   

                               1. kolo úloha ČJF S3/2022, 2 kolo úloha ČJF S3/2022  

           Startovné 500,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě  2000,-Kč 

           č.7.(20)  Dvoukolová drezurní soutěž stupně „Z“ pro pony a děti   

                         1. kolo úloha ČJF Z5/2022, 2 kolo úloha ČJF Z4/2022   

                    Kvalifikace Český pohár v drezuře pony 8 -10 a 11 – 13 let / kvalitativní hodnocení    
            Startovné 300,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě  1500,-Kč 

           č.8.(21)  Dvoukolová drezurní soutěž stupně „Z“ otevřená   

                         1. kolo úloha ČJF Z5/2022, 2 kolo úloha ČJF Z4/2022                                
            Startovné 300,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě  1500,-Kč 

           č.9.(22)   Dvoukolová drezurní soutěž stupně „L“ pro pony a děti 

                           1. kolo úloha FEI DD/2022, 2 kolo úloha FEI DD/2022 

                Kvalifikace Český pohár v drezuře pony  14-16 let / kvalitativní hodnocení  

            Startovné 400,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě  1800,- 

           č.10.(23)  Dvoukolová drezurní soutěž stupně „L“ otevřená 

                         1. kolo úloha FEI DD/2022, 2 kolo úloha FEI DD/2022  

           Startovné 400,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě  1800,- 

           č.11. (24) Dvoukolová drezurní soutěž stupně „L“ otevřená soutěž  

                          1. kolo úloha FEI PD/2022, 2 kolo úloha FEI PD/2022  

                 Kvalifikace Český pohár v drezuře pony  Master               

           Startovné 400,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě  1800,- Kč 

           č.12.(25)  Drezurní soutěž stupně „S“ otevřená soutěž  

                         1. kolo úloha FEI JU/2022, 2 kolo úloha FEI JD/2022 
           Startovné 500,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě  2000,-Kč 

           č.13.(26)  Dvoukolová drezurní soutěž stupně „ST“  otevřená soutěž  

                          1. kolo úloha FEI YU/2022, 2 kolo úloha FEI SG/2022 
           Startovné 600,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě 2200,- Kč 

           č.14.(27)  Dvoukolová drezurní soutěž stupně „T“  otevřená soutěž  

                           1. kolo úloha FEI IM1/2022, 2 kolo úloha FEI IM1/2022                        
           Startovné 600,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě 2500,- Kč 

           č.15.(28)  Drezurní soutěž stupně „TT“  otevřená soutěž  

                            1. kolo úloha FEI IMII/2022, 2 kolo úloha FEI IMII/2022 
           Startovné 700,-Kč/start, věcné ceny 1.-3.místo v celkové hodnotě 3000,- Kč 
                         

Neděle 9.4.2023   

Soutěž č. 16  (Z1) , soutěž  č.17 ( Z1) ,  soutěž č.18 (L2), soutěž č. 19 (S3), soutěž č.20 (Z4),  

soutěž č.21 (Z4), soutěž č.22 (DD),  soutěž č.23 (DD), soutěž č. 24 (PD), soutěž č.25 (JD),                      

soutěž č.26 (SG), soutěž č.27  (IM1),  soutěž č. 28 (IMII) 

– startovní listiny v obráceném pořadí 1. Kol, přihlášení pouze do druhých kol budou vsunuti  

 

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. Rozhodování v soutěžích  dle DP čl.437,  N33 - viz 4.3. 
5.1.3. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126 vždy ihned po skončení soutěží. 
5.1.4. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128., v případě sponzorství budou navýšeny  
5.1.5. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. 
5.1.6. Sázky nejsou povoleny. 
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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 
příslušný rok. 

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 
Podmínky účasti – PJS ČJF, Kvalifikace na MČR pony 2023, kvalifikace ČPD pony 2023 
 

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 pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky.  

Box 800,- Kč/započatý den, včetně steliva - možné dle dohody od 7.4.2023  

Ustájení pouze část dne box – 500,-Kč, kauce za místování boxu 100,-Kč 

- obj. společně s přihláškou na prihlasky.cjf.cz 
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
             Ubytování: pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky přímo v areálu Pegas  

             Dvojlůžkový pokoj  850 Kč za noc. Tel 353 851 000, 776 280 541, fax: 353 851 650 

             Parkování vozidel přímo v areálu JK.  

             Napojení na elektriku 500,-Kč/den. 
 

6.5. 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 v restauraci Pegas a u kolbiště po celý den 
Parkování vozidel – v areálu JK  

 

7. Partneři závodů:  --- 
 

8. Schvalovací doložka 
Rozpis zpracovala dne 9.3.2023:   Jaromíra Nachtigalová    
                  
Rozpis za OV ČJF schválil dne :  11.3.2023 Vít Čmolík 

 

mailto:prihlasky.cjf@.cz

