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1. Základní údaje 

1.1. Po�adatel : Z pov��ení �eské jezdecké federace 

Jezdecký oddíl La-Bohéme Zduchovice MB 283 

Jezdecký areál La-Bohéme Zduchovice 

  

  

1.2. Datum konání : 28. – 30.07.2006 

�íslo závod� : ����� 

1.3. Místo konání : Jezdecký areál La-Bohéme Zduchovice 

1.4. Kolbišt� : pískové  80 x 55 m 

1.5. Drezurní obdélník : pískový  20 x 40 m 

1.6. Opracovišt� : pískové   30 x 60 m 

 

1.7. Funkcioná�i závod�    

�editel : Ing.Ladislav Krulich 

tajemník : 

hospodá� : 

hlasatel : 

výpo�etní technika : 

Mgr.Kate�ina Vašáková 

Milada Švecová 

Ing.Ji�í Holík 

Jan Matuška 

    

1.8. Sbor rozhod�ích :   

hlavní rozhod�í : 

vrchní rozhod�í :  

Mgr. Jaroslav Sedlá�ek 

Ing.Jan Holzbecher 

rozhod�í drez�ra: 

 

 

rozhod�í skoky: 

Ing.Eva Špuláková 

MVDr.Eva Nes�álová 

MVDr.Pavel Sedlá�ek 

Ing.Antonín Klauz 

Ing.Michal Veselý 

Bohuslav Šubr 

 

hlavní komisa� : 

komisa� : 

Ing.Jan Metelka 

Ing.Bohumil Rejnek 



                                         komisa� :  

rozhod�í stylu : 

Václav Vincze 

Miloslav Perní�ek  

stavitel parkur� : Zden�k Krpela 

technický delegát : Michael Moudrý 

2. Technické údaje 
2.1. P�edpisy : Pravidla jezdeckého sportu, ustanovení tohoto rozpisu závodu, platné drezurní 

úlohy a sportovn� technické podmínky M�R 06. Na M�R smí jezdec startovat 
v zahajovacích sout�žích a prvních kolech mistrovských sout�ží maximáln� se 
t�emi ko�mi, v jedné kategorii však maximáln� se dv�ma ko�mi. V dalších 
kolech mistrovské sout�že smí startovat pouze s jedním kon�m, jehož jméno 
nahlásí po ukon�ení 1. kola sout�že. 

2.2. Sout�že : Drezurní sout�že 
2.2.1.  Sout�ž v drez��e – úloha P4 

Zahajovací sout�ž pro jezdce ve v�ku 8 – 12 let na pony do 135 cm KVH, p�ístupná dvojicím 
startujícím v mistrovské sout�ži �. 4 

2.2.2.  Sout�ž v drez��e – úloha P4 

Zahajovací sout�ž pro jezdce ve v�ku 8 – 12 let na pony do 148 cm KVH, p�ístupná dvojicím 
startujícím v mistrovské sout�ži �.5 

2.2.3.  Sout�ž v drez��e – úloha P6 

Zahajovací sout�ž pro jezdce ve v�ku 13 – 16 let na pony do 148 cm KVH, p�ístupná dvojicím 
startujícím v mistrovské sout�ži �.6 

2.2.4. 

 

 

 
      2.2.5. 

 

    
 

                                            2.2.6. 

 

  

  

  

  

  

  

Mistrovství �R v drez��e v�kové kategorie 8 – 12 let na pony do 135 cm KVH 

Dvoukolová sout�ž- 1.kolo úloha P4 a 2.kolo úloha P5. Vít�z bude ur�en ze sou�tu dosažených 
% obou kol.V p�ípad� rovnosti rozhoduje lepší výsledek 2.kola. 

 

Mistrovství �R v drez��e v�kové kategorie 8 – 12 let na pony do 148 cm KVH 

Dvoukolová sout�ž- 1.kolo úloha P4 a 2.kolo úloha P5.Vít�z bude ur�en ze sou�tu dosažených 
% obou kol.V p�ípad� rovnosti rozhoduje lepší výsledek 2.kola. 

Mistrovství �R v drez��e v�kové kategorie 13 – 16 let na pony do 148 cm KVH 

Dvoukolová sout�ž- 1.kolo úloha P6 a 2.kolo úloha P7. Vít�z bude ur�en  ze sou�tu 
dosažených % z obou kol. V p�ípad� rovnosti rozhoduje lepší výsledek 2. kola. 

Kvalifikace pro ú�ast v drezurních sout�žích. 

Dosažení minimáln� 55 % ve dvou úlohách stupn� obtížnosti minimáln� požadovaného pro 1. kolo 
mistrovství pro dvojici v roce 2006. Jako kvalifikace se uznávají také úlohy absolvované v sout�žích 
s velkými ko�mi (pro úlohy P4, P5 jsou to úlohy Z1, Z2, Z3, L0, L1, DU; pro úlohy P6, P7 jsou to úlohy 
DD, DJ, L4 a vyšší).   Kvalifikace je možné plnit od M�R 2005(od 29.8.2005)do uzáv�rky p�ihlášek na 
M�R 2006. 

 

P�ihláška musí být potvrzena OV �JF. Bez �ádn� potvrzené kvalifikace nebude dvojice 
za�azena na startovní listinu M�R. 



 

 

 

                                               2.2.7. 

 
  

2.2.8. 

 

 
 
 
 
 

  

2.2.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.2.10. 

  

2.2.11. 

 

2.2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Skokové sout�že 

Zahajovací skákání ZLPA pro jezdce ve v�ku 8 – 12 let na pony do 135 cm KVH 

Hodnocení dle stylu dovednosti jezdce, �l. 298.1.5. Sout�ž je p�ístupná dvojicím startujícím 
v mistrovských sout�žích 

Zahajovací skákání ZLPB pro jezdce ve v�ku 8 – 12 let na pony do 148 cm KVH 

Hodnocení dle stylu dovednosti jezdce, �l. 298.1.5. Sout�ž je p�ístupná dvojicím startujícím 
v mistrovských sout�žích 

 

Zahajovací skákání LPB pro jezdce ve v�ku 13 – 16 let na pony do 148 cm KVH 

Hodnocení dle stylu dovednosti jezdce, �l. 298.1.5. Sout�ž je p�ístupná dvojicím startujícím 
v mistrovských sout�žích. 

 

Mistrovství �R ve skákání v�kové kategorie 8 – 12 let na pony do 135 cm KVH 

T�íkolová sout�ž- 1.kolo LPA, 2.kolo LPA, 3.kolo SPA,�l.299 - národní mistrovské sout�že. 

Mistrovství �R ve skákání v�kové kategorie 8 – 12 let na pony do 148 cm KVH 

T�íkolová sout�ž- 1.kolo LPB, 2.kolo LPB, 3.kolo SPB,�l.299 - národní mistrovské sout�že. 

Mistrovství �R ve skákání v�kové kategorie 13 – 16 let na pony do 148 cm KVH 

T�íkolová sout�ž- 1.kolo SPB, 2.kolo SPB, 3.kolo STPB,�l.299 - národní mistrovské sout�že. 

Hodnocení mistrovských sout�ží – dle �l. 299 PJS – národní mistrovské sout�že. O vít�zi a 
umíst�ných rozhodne sou�et trestných bod� ze 3 kol. V p�ípad� rovnosti trestných bod� na 
medailových místech – jedno rozeskakování. 

V rámci zahajovacích sout�ží bude vyhlášen    5.ro�ník     Putovního poháru Equichannelu - 
"O nejstylov�jšího jezdce mistrovství" 

Kvalifikace pro ú�ast ve skokových sout�žích 

Absolvování minimáln� 2 parkur� stupn� obtížnosti 2. a 3. Kola mistrovství (tj.pro kategorii 
mladších jezdc� 1x LP + 1x SP, pro kategorii starších jezdc� 1x SP + 1x STP) s celkovým 
sou�tem maximáln� 8 trestných bod� pro dvojici v roce 2006.Kvalifikace je možné plnit od 
M�R 2005 (od 29.8.2005) do uzáv�rky p�ihlášek na M�R 2006.Do kvalifikace je možno 
zapo�ítat výsledky jen z klasických pony sout�ží na otev�ených kolbištích. 

P�ihláška musí být potvrzena OV �JF. Bez �ádn� potvrzené kvalifikace nebude dvojice 
za�azena na startovní listinu M�R. 

 

 



2.2.13. 

2.2.14. 

 
 

2.2.15.  

  

Zahajovací sout�ž ZLPS,sout�ž hodnocena podle �l.298.1.5. 

"Pohár nad�jí" - Dvoukolová sout�ž LPS + LPS pro d�ti ve v�ku 8-12let na pony do 120 cm 
KVH.Sout�ž hodnocena podle �lánku 298.1.5.Sout�ž p�ístupná d�tem,které se neú�astní 
mistrovské skokové sout�že. 

"Cena La-Bohéme" - Skoková sout�ž pony handicap LP,sout�ž hodnocena podle �lánku 
238.2.1.Sout�ž p�ístupná jezdc�m do 16 let na pony kategorií A,B,kte�í nestartují ve 2. a 3.kole 
mistrovských sout�ží.Zápisné 250,- K�,v�cné ceny pro 1.-5.místo.,floty dle PJS.Prezentace do 
této sout�že po ukon�ení 2.kola mistrovských sout�ží. 

 

 

2.3. P�edb�žný  

�asový  

program : 

Pátek 28.07.2006  

0800 – 0900 – prezentace ú�astník� ( možno též �t. - 16,00 - 18,00 hod.) 

1000 – sout�že �. 1,2 a 3  

14,00 - sout�že 13,7, 8, 9,  

1900 – technická porada vedoucích ekip 

2000 – slavnostní zahájení M�R 

Sobota 29.07.2006 

0800 – sout�že �. 6, 5, 4 - I.kola 

12,00 -  sout�ž �. 14 - 1.kolo 

13,00 - sout�ž �.  10 - 1.kolo a následn� 2.kolo 

 následn� sout�ž �. 11 - 1.kolo a následn� 2.kolo 

následn� sout�ž �. 12 - 1.kolo a následn� 2.kolo 

20,00 - spole�enský program  

Ned�le 30.07.2006 

 8,30 - sout�že �. 6, 5 a 4 – II. Kola 

12,00 - sout�ž  �.14 - 2.kolo 

13,00- sout�ž �.15 

14,00 - sout�že �. 10,11,12 - 3.kola 

  

Po�adatel si vyhrazuje právo zm�ny �asového rozvrhu 

  



 

  

3. Všeobecné údaje 

3.1. Jmenovité p�ihlášky zasílejte na adresu do 21.07.2006 

Mgr.Kate�ina Vašáková 

Jezdecký areál La-Bohéme Zduchovice 

Zduchovice 65.262 63 Kamýk nad Vltavou 

Fax: 318 697 195 

Mobil: +420 604 220 575 

katerina@la-boheme.cz 

 
3.2. P�ihláška musí obsahovat potvrzení p�íslušné oblastí o spln�ní kvalifika�ních kritérií pro 
ú�ast na M�R. Oblast ur�í vedoucího ekipy, který bude odpov�dný za komunikaci 
s po�adatelem a sborem rozhod�ích. 

3.3. Kone�né p�ihlášky p�i prezentaci dle �asového programu v sekretariát� umíst�ném 
v kancelá�i závod�. 

3.4. Ubytování : po�adatel zajiš�uje v omezené kapacit� p�ímo v areálu a dále pak v nejbližším 
okolí,nutno rezervovat p�edem!  

3.5. Ustájení : na základ� písemné objednávky v boxech – od �tvrtka  27.7.do pond�lí 
31.7.2006 .Poplatek za pronájem boxu �iní 2000,-K� /k�� / závody.( cena v�etn� sena) 

3.6. Krmivo (seno) a stelivo po�adatel zajiš�uje. 

3.7. Jadrné krmivo po�adatel nezajiš�uje. 
3.8. Veškeré náklady spojené s ú�astí na závodech hradí vysílající složka. 

4. Veterinární p�edpisy : 

4.1. Vedoucí transportu hned po p�íjezdu p�ed vyložením koní p�edloží p�íslušné potvrzení pro 
p�esun, opat�ené všemi pot�ebnými náležitostmi.. 

5. Poskytované služby 

5.1. Léka�ská : zabezpe�ena p�ítomným léka�em. 
5.2. Veterinární : zabezpe�ena p�ítomným veteriná�em. 
5.3. Podková�ská : zajistí po�adatel ( za úhradu ). 

6. Ostatní ustanovení 

6.1. Ceny : Ve všech sout�žích budou umíst�ní jezdci dekorováni floty dle PJS. 
V mistrovských sout�žích obdrží umíst�ní na 1.- 3.míst� medaile. 
6.2. Prezentace sout�ží prob�hne v kancelá�i závod�. 
6.3. Po�adatel neru�í za úrazy jezdc� a koní, za nehody nebo onemocn�ní, za ztráty  



p�edm�t� a jejich poškození. 

6.5. Dekorování sout�ží M�R prob�hne bezprost�edn� po skon�ení 2.kol v drezurních a 3.kol 
ve skokových sout�žích v jednotlivých kategoriích. 
  

  
Rozpis schválil:20.5.2006 - Mgr.Jaroslav Sedlá�ek 

 
 


