
                     Jezdecký klub Arendel, z. s. (MA0325) 

              Rozpis jezdeckých závodů ČJF 
 
                     Drezurní závody Líšnice 
Kvalifikační kolo Českého poháru v drezuře pony 2023 

15. 4. 2023 
 

Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org 
 

 
1. Základní ustanovení. 

1.1. Základní informace  
1.1.1. Kategorie závodů: Oficiální závody CDN-A, CDN-P, CDN-Hobby 
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 230415A1 
1.1.3. Název závodů: Drezurní závody Líšnice 

Kvalifikační kolo Českého poháru v drezuře jezdců na pony 
1.1.4. Pořadatel: Jezdecký klub Arendel, z. s. (MA0325) 
1.1.5. Spolupoř. subjekt: --- 
1.1.6. Datum závodů: 15. 4. 2023 
1.1.7. Místo konání: Líšnice 21, 252 10, Líšnice / Praha - západ 
1.1.8. Omezující kritéria:  

  
1.2. Funkcionáři závodů: 

 
Ředitel závodů: Marek Brabec, tel.: 606 065 109 
Sekretář závodů: Jana Votavová, tel.: 777 303 192 
Kontaktní osoba: Denisa Ptaszková, tel.: 603 941 010  
Hlavní rozhodčí: Ing. Renata Habásková (A1066) 
Sbor rozhodčích: Lucie Marešová (A0593), Katarina Hlavová (F1010),  

Eva Špuláková (B0606) 
Komisař na opracovišti: dle rozhodnutí hlavního rozhodčího – rotace ze sboru 
Hlasatel: Jan Matuška, tel.: 602 358 582 
Zpracovatel výsledků: Jan Matuška, tel.: 602 358 582 
Lékařská služba: Denisa Tesi, DiS., tel.: 604 666 663 
Veterinární dozor: MVDr. Miroslav Trunda, tel.: 737 374 784 

 
1.3. Technické parametry 

1.3.1. Kolbiště:  drezurní obdélník 60 x 20 m (40 x 20 m), bílý písek + geotextilie  
1.3.2. Opracoviště:  hala 40 x 20 m, bílý písek + geotextilie 

venkovní obdélník 60 x 15 m, bílý písek + geotextilie 
1.3.3. Opracování:  nejdříve hodinu před začátkem první soutěže v hale, lonžování je  

                                            dovoleno pouze v hale (max 1 kůň na lonži, stěnu nechat volnou),  
                                            venkovní obdélník je určen pouze pro max 2 následně startující  
                                            dvojice 

 
2. Přihlášky a časový rozvrh 

2.1. Uzávěrka 
Uzávěrka přihlášek včetně rezervace boxů je do 12.4.2023 23:00.  
Informace o rezervaci boxů v článku 6. 3. tohoto rozpisu.  
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky, a to i v řádném termínu, především z důvodu 
omezení počtu startujících v jednotlivých soutěžích.  

http://www.jezdectvi.org/


 
2.2. Přihlášky 

Výhradně přes ONLINE přihláškový systém ČJF: http://www.jezdectvi.org 
 

2.3. Prezentace  
Prezentaci provádějte pouze v případě změn u sekretáře závodů. Prezentaci, která je beze 
změn, nevyžadujeme a není potřeba ji telefonicky / emailem provádět. Dle pravidel ČJF je 
dvojice automaticky prezentována dle přihlášky v JIS. Pokud se odprezentovaný jezdec bez 
omluvy nedostaví na start, má pořadatel nárok na úhradu startovného, popř. sjednaného 
ustájení v plné výši a dvojici zůstává informace o vyloučení v kariérách. 

 
Storno podmínky: 

 Odhlášení dvojice po uzávěrce přihlášek do dne předcházejícího závodům – 50 % 

startovného a ceny za ustájení 

 Odhlášení dvojice v den závodů – 100 % startovného a ceny za ustájení 

 
Vyžádaná změna pořadí startu povolená sborem rozhodčích, jejichž důvod nestanovují pravidla  

       100,- Kč.  
 
V případě nepříznivého počasí si prosím ověřte na tel.: 603 941 010 nebo 606 065 109,  

       zda se závody konají. Soutěžní kolbiště není odvodněno.  
 

2.4. Technická porada  
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné na webu a při prezentaci. 

 
2.5. Start soutěží (zkoušek)   

Start prvního jezdce v cca 8:00, bude upraveno předběžnými startkami. 
Časový harmonogram soutěží a jejich sled bude upraven dle počtu došlých přihlášek. 
Bez předání zdravotních průkazů a uhrazení startovného v sekretariátu závodů nebude 
umožněn start koně. Startky budou vyvěšeny před konáním závodů v JIS. 

 
2.6. Sekretariát závodů 

Umístěn v přívěsu u kolbiště a otevřen po celý závodní den od 7:00 (případně 1 hodinu před 
startem první soutěže) do hodiny po ukončení poslední soutěže.  
 

2.7. Další důležité informace 
Všichni účastníci jsou povinni se řídit aktuálními veterinárními podmínkami Státní veterinární 
správy pro konání svodu koní viz https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/svod-zvirat/veterinarni-
podminky-2023/  
 
Závody jsou kvalifikačním kolem Českého poháru ČJF 2023 v drezuře jezdců na pony.  
Pravidla najdete pod tímto odkazem: http://ponyeuweb.cz/showpage.php?name=cpd23  

 
3. Přehled jednotlivých soutěží 

Soutěž č. 1: HOBBY drezurní úloha Z1/2022 
Soutěž č. 2: Drezurní úloha DU-A/2022 pro jezdce na pony 
    Kvalifikační kolo ČP 2023 v drezuře jezdců na pony 

Soutěž č. 3: Drezurní úloha DU-A/2022 pro koně a jezdce bez omezení  
Soutěž č. 4: Drezurní úloha Z4/2022 pro jezdce na pony 
    Kvalifikační kolo ČP 2023 v drezuře jezdců na pony 
Soutěž č. 5: Drezurní úloha Z4/2022 pro koně a jezdce bez omezení  
Soutěž č. 6: Drezurní úloha DD/2022 pro jezdce na pony 
    Kvalifikační kolo ČP 2023 v drezuře jezdců na pony 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/svod-zvirat/veterinarni-podminky-2023/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/svod-zvirat/veterinarni-podminky-2023/
http://ponyeuweb.cz/showpage.php?name=cpd23


Soutěž č. 7: Drezurní úloha DD/2022 pro koně a jezdce bez omezení  
Soutěž č. 8: Drezurní úloha DJ/2022 pro jezdce na pony 
    Kvalifikační kolo ČP 2023 v drezuře jezdců na pony 
Soutěž č. 9: Drezurní úloha DJ/2022 pro koně a jezdce bez omezení  
Soutěž č. 10: Drezurní úloha JU/2022 
 
V případě nenaplnění startujících (min 3 jezdci ze 2 klubů) dojde ke sloučení u soutěží DD a DJ do 
jedné se společným vyhodnocením výsledků s hodnocením 2 rozhodčích ze 2 míst. 
 

 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny 

4.1. Soutěž č. 1 – HOBBY Drezurní úloha stupně ,,Z“ – Z1/2022 
Otevřená soutěž pro všechny členy ČJF bez licence, hodnocení dle DP/čl. 432 N-33, 1 rozhodčí z 
jednoho místa. Úloha může být čtená, každý jezdec si zajistí čtenáře.  
Startovné 400 Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě 3 000 Kč pro prvních 5 umístěných  
(1. - 5. umístěný v pořadí 800 Kč, 700 Kč, 600 Kč, 500 Kč, 400 Kč), floty dle PJS. 
  

4.2. Soutěž č. 2 – Drezurní úloha stupně ,,Z“ – DU-A/2022 pro jezdce na pony 
Cena obchodu EquiZOO, kvalifikační kolo ČP 2023 v drezuře jezdců na pony 
Kvalitativní a technické hodnocení dle DP/čl. 432 N-33, 3 rozhodčí ze dvou míst. Úloha může být 
čtená, startovné 500 Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě 4 500 Kč pro prvních 5 umístěných  
(1. - 5. umístěný v pořadí 1 300 Kč, 1 100 Kč, 900 Kč, 700 Kč, 500 Kč), floty dle PJS. 
 

4.3. Soutěž č. 3 – Drezurní úloha stupně ,,Z“ – DU-A/2022 pro koně a jezdce bez omezení 
Hodnocení dle DP/čl. 432 N-33, 2 rozhodčí z jednoho místa. Úloha se jede zpaměti, startovné 
500 Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě 4 500 Kč pro prvních 5 umístěných  
(1. - 5. umístěný v pořadí 1 300 Kč, 1 100 Kč, 900 Kč, 700 Kč, 500 Kč), floty dle PJS. 
 

4.4. Soutěž č. 4 – Drezurní úloha stupně ,,Z“ – Z4/2022 pro jezdce na pony 
Kvalifikační kolo ČP 2023 v drezuře jezdců na pony 
Kvalitativní a technické hodnocení dle DP/čl. 432 N-33, 3 rozhodčí ze dvou míst. Úloha může být 
čtená, startovné 500 Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě 4 500 Kč pro prvních 5 umístěných  
(1. - 5. umístěný v pořadí 1 300 Kč, 1 100 Kč, 900 Kč, 700 Kč, 500 Kč), floty dle PJS. 
 

4.5. Soutěž č. 5 – Drezurní úloha stupně ,,Z“ – Z4/2022 pro koně a jezdce bez omezení 
Cena jezdeckých potřeb JanaHorse Karlovy Vary 
Hodnocení dle DP/čl. 432 N-33, 2 rozhodčí z jednoho místa. Úloha může být čtená, startovné 
500 Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě 4 500 Kč pro prvních 5 umístěných  
(1. - 5. umístěný v pořadí 1 300 Kč, 1 100 Kč, 900 Kč, 700 Kč, 500 Kč), floty dle PJS. 

 
4.6. Soutěž č. 6 – Drezurní úloha stupně ,,L“ – DD/2022 pro jezdce na pony 

Kvalifikační kolo ČP 2023 v drezuře jezdců na pony 
Kvalitativní a technické hodnocení dle DP/čl. 432 N-33, 3 rozhodčí ze dvou míst. Úloha se jede 
zpaměti, startovné 600 Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě 5 000 Kč pro prvních 5 umístěných  
(1. - 5. umístěný v pořadí 1 400 Kč, 1 200 Kč, 1 000 Kč, 800 Kč, 600 Kč), floty dle PJS. 
 

4.7. Soutěž č. 7 – Drezurní úloha stupně ,,L“ – DD/2022 pro koně a jezdce bez omezení 
 Cena zverimexu Happy Zoo 
Hodnocení dle DP/čl. 432 N-33, 2 rozhodčí z jednoho místa. Úloha se jede zpaměti, startovné 
600 Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě 5 000 Kč pro prvních 5 umístěných  
(1. - 5. umístěný v pořadí 1 400 Kč, 1 200 Kč, 1 000 Kč, 800 Kč, 600 Kč), floty dle PJS. 

 
 
 



4.8. Soutěž č. 8 – Drezurní úloha stupně ,,L“ – DJ/2022 pro jezdce na pony 
Kvalifikační kolo ČP 2023 v drezuře jezdců na pony 
Cena jezdeckých potřeb HorseFeeD 
Kvalitativní a technické hodnocení dle DP/čl. 432 N-33, 3 rozhodčí ze dvou míst. Úloha se jede 
zpaměti, startovné 600 Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě 5 000 Kč pro prvních 5 umístěných  
(1. - 5. umístěný v pořadí 1 400 Kč, 1 200 Kč, 1 000 Kč, 800 Kč, 600 Kč), floty dle PJS. 
 

4.9. Soutěž č. 9 – Drezurní úloha stupně ,,L“ – DJ/2022 pro koně a jezdce bez omezení 
Hodnocení dle DP/čl. 432 N-33, 2 rozhodčí z jednoho místa. Úloha se jede zpaměti, startovné 
600 Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě 5 000 Kč pro prvních 5 umístěných  
(1. - 5. umístěný v pořadí 1 400 Kč, 1 200 Kč, 1 000 Kč, 800 Kč, 600 Kč), floty dle PJS. 
 

      4.10 Soutěž č. 10 – Drezurní úloha stupně ,,S“ – JU/2022  
Cena jezdeckého klubu Arendel, z. s.  
Hodnocení dle DP/čl. 432 N-33, 3 rozhodčí samostatně. Úloha se jede zpaměti.  
Startovné 700 Kč. Finanční ceny v celkové hodnotě 5 500 Kč pro prvních 5 umístěných  
(1. - 5. umístěný v pořadí 1 500 Kč, 1 300 Kč, 1 100 Kč, 900 Kč, 700 Kč), floty dle PJS. 

 
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 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 
5.3.1. Jezdci musí být platnými členy ČJF pro rok 2023.  
5.3.2. Jezdci a koně musí mít platné licence ČJF pro rok 2023 s výjimkou účastníků HOBBY  

    soutěže.  
5.3.3. Koně pohybující se v areálu musí být označeni startovním číslem. Číslo si opatří každý  

    soutěžící vlastní.  
 
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 možné výhradně v den závodů v pevných boxech, v omezeném množství.  
Cena 700 Kč včetně podestýlky (piliny). Boxy jsou vybaveny automatickou napáječkou.  
Seno pořadatel nezajišťuje. Vratná záloha 100 Kč za vyčištění boxu.  
 

6.4. Ubytování, elektrické přípojky 
Ubytování ani připojení na elektřinu pořadatel nezajišťuje. 

 
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 po celý den 
Parkování vozidel – dle pokynů pořadatele viz příloha tohoto rozpisu 

 
7. Partneři závodů 
 

Jezdecký klub Arendel, z. s.          MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.        HappyZoo.cz 
 
 
 

 
 

 
      Jezdecké potřeby Jana Horse Karlovy Vary          Domácí med – včely Andreje Konárika 
 
 
 
 
 

 
Jezdecké potřeby Horse FeeD    EquiZoo.cz   

 
 
              
          

 
 
 
8. Schvalovací doložka 
 

Rozpis zpracovala: Bc. Denisa Ptaszková   Rozpis za OV ČJF schválil: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Příloha č. 1: Parkování vozidel v den závodů  
 
Do areálu jezdeckého klubu Arendel, z. s. smí v den závodů vjíždět VÝHRADNĚ přepravníky s koňmi. Po 
příjezdu prosím respektujte pokyny personálu – parkovat se bude na zpevněných i nezpevněných 
plochách dle povahy konkrétních vozidel. Ideálně prosím přijíždějte a odjíždějte tak, abyste uvolnili 
místa dalším soutěžícím.  
 
Ostatní vozidla mohou k parkování využívat obecní plochy v blízkém okolí areálu viz mapka: 

 modře – obecní plochy pro parkování osobních vozidel,  

 fialově – zpevněná plocha areálu určena pro parkování přepravníků s koňmi, 

 zeleně – nezpevněná plocha areálu určena pro parkování přepravníků s koňmi, 

 červeně – vjezd do areálu.  
 

 
 
Osoba odpovědná za parkování: Tomáš Koutenský, tel.: 607 990 391 
 
Ideální cesta k nám: po D4 směr Dobříš, exit 14 Řitka, vpravo na most přes dálnici, směr Líšnice 

 


