
ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVOD Ů 
MK 001 – PEGAS Děpoltovice, Děpoltovice 1, 362 25 Nová Role 

Tel. 353 851 000, 776 280 541, fax 353 851 650,  email: jkpegas@jkpegas.cz 
Děpoltovické halové drezurní závody  

406K1 
*************************************************** ************************ 
1/ Základní údaje 

1.1. Pořadatel       -                    PEGAS Děpoltovice  MK 001 
1.2. Číslo závodu                      - 406K1 
1.3. Datum konání                    - 12. Května 2013  (NÁHRADA ZA HALOVKY)  
1.4. Místo konání                      - jezdecký areál PEGAS Děpoltovice 
1.5.1. Obdélník                         - 20 x 40m, povrch písčitý 
1.5.2..Opracoviště                      - 25 x 40m, povrch písčitý 
        - 20 x 50 m, krytá hala, geotextilie 

2/ Funkcionáři závodů 
            2.1  - Ředitel                                - Pastier Antonín      

2.2. – Sektetář závodů                 - Bartáková Božena 
2.3.  - Hlavní rozhodčí                 - Vít Čmolík 
2.4.  - Členové sboru rozhodčích - Nachtigalová Jaromíra, Čmolíková Eliška 

            2.7.  – Komisař na opracovišti     - Štorkánová Ludmila 
            2.8.   - Hlasatel                             - Božena Bartáková  

     2.9.    - Výpočetní středisko          - Krejčíková Eliška 
 
3/ Technické údaje 

           3.1. Předpisy: VP, Pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu 
           3.2. Soutěže : všechny soutěže se čtou, žádáme účastníky o vlastního čitatele 
           3.2.2. 
Soutěž č.1:   Drezurní soutěž P4 pro pony obdélník 20x40 m  
                     Rozhodování 2 rozhodčí  jednou známkou      
                     Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč/1.-3.místo/ 
                     Startovné 100,-Kč 
Soutěž č. 2:   Drezurní soutěž P5 pro pony obdélník 20x40 m  
                     Rozhodování 2 rozhodčí  jednou známkou      
                     Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč /1.-3.místo/ 
                     Startovné 100,-Kč  
Soutěž č. 3:  Drezurní soutěž Z0  obdélník 20x40 m  
                     Rozhodování 2 rozhodčí  jednou známkou 
                     Oddělení A) pro koně startující 1.rokem 
                     Oddělení B) pravšechny ostatní jezdce a koně      
                     Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč  /1.-3.místo/ 
                      Startovné 150,-Kč 
Soutěž č.4:    Drezurní soutěž Z1 pro všechny koně a jezdce obdélník 20x40 m  
                      Rozhodování 2 rozhodčí  jednou známkou      
                      Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč /1.-3.místo/ 
                      Startovné 150,-Kč 
Soutěž č.5:    Drezurní soutěž L2 (2013) pro všechny koně a jezdce obdélník 20x40 m  
                      Rozhodování 3 rozhodčí  odděleně      
                      Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč /1.-3.místo/ 
                      Startovné 200,-Kč 



4.           Ceny a peněžité plnění 
4.1.          Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle VP čl.127 
                 Ceny jsou uvedeny u jednotlivých soutěží 
4.2.           Zápisné nebude vybíráno 
4.3.           Startovné – bude vybíráno při prezentaci – výše startovného je uvedena u soutěží  
 
5 .          Předběžný časový program:   
5.1.          Prezentace se koná dne 12.5.2013  od 8.00 – 9.00   u věže rozhodčích 
5.2.          Technická porada se nekoná 
5.3.          Sekretariát závodů-pracuje 12.5.2013 od 8.00 do konce závodů v hale horní část 
5.4.          Soutěže se konají dne 12. 5. 2013  v 10.00 soutěž č. 1 a následně další soutěže 

 
6.          Všeobecné údaje 
6.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu:   Helena Lahodná,  
        Do  10.5.2013                                          Děpoltovice 1, 362 25 Nová Role 
                                                   Xmail jkpegas@jkpegas.cz   fax: 353851650 
V případě přihlášení po uvedeném termínu si pořadatel vyhrazuje právo účtovat správní 
poplatek 100,-Kč, a to i za každou změnu, včetně změn ve startovních listinách 
V případě startů jezdce s více koňmi, uvádějte jména koní v pořadí v jakém chcete startovat. 
Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel! 
Přihlášky je možno on-line na webových stránkách jk pegas.cz 
6.2. Uzávěrka konečných přihlášek :    při prezentaci 
6.3.  Podmínky účasti  :   dle VP a DP a tohoto rozpisu 
6.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
6.5. Ubytování: pořadatel zajišťuje na objednávku přímo v areálu Pegas za 520 Kč  
       Dvojlůžkový pokoj za noc. Tel 353 851 000, 776 280 541, fax: 353 851 650  
6.6. Ustájení: zajistí pořadatel za 300,-- Kč za box/den  -  Nutno předem objednat. 
6.6.1 Stelivo a krmivo: pořadatel nezajišťuje 
6.7. Parkování :    
       Přepravní kamiony budou parkovat u jezdeckého areálu. 
6.8. Připojení na elektrický proud po domluvě 
6.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel 
 
7.      Veterinární předpisy 
7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady)průkazy koní),které 
musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle vet. Směrnic pro příslušný rok 
7.2.U č́astníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka- pořadatele a to 
včetně vyložení koní do příchodu vet lékaře 
7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu 
7.4. Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR.  
 
8.      Poskytované služby 
8.1. Lékařskou službu zabezpečuje  Nemocnice K.Vary 
8.2. Veterinární službu zabezpečuje   Mvdr. Zatloukal Vít 
8.3. Podkovářská služba   není zajištěna 
 
9.    Stravování:   
9.1. Je zajištěno v areálu závodů 
 



10.  Kontaktní osoba   
10.1. Po celou dobu závodů – Lahodná Helena    776 280 541 
 
11.    Ostatní ustanovení 
11.1.  Ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána vždy jedna čtvrtina startujících – 
nejméně však 5 dvojic 
11.2,  Veškeré informace dostupné při prezentaci 
11.3.  Sázky nejsou povoleny.  
11.4.  Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci,které by 
postihli účastníky závodů nebo jejich koně 
11.5.  Pořadatel  upozorňuje všechny účastníky závodů,že po celou dobu pořádání akce je 
přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu. 
11.6. Pořadatel žádá ekipy o vlastního čtenáře drezurních úloh 
 
11.7.1.Zpracoval:   Nachtigalová Jaromíra   dne  16.2.2013 
11.7.2.Změnu rozpisu schválil :     OV KO ČJF 18.4.2013  
             


