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FINÁLE KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ  
SKOKY A DREZURA 2014 

 

 
 

Veřejné jezdecké závody Zduchovice 

 
ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ 

 
ČÍSLO ZÁVODŮ 

904B1 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Pořadatel JO La-Bohéme Zduchovice, Závěrka 4/412, 169 00 Praha 6, MB0283 

2. Datum konání 4. - 7. 9. 2014 

3. Místo konání Jezdecký areál  Zduchovice, Zduchovice 65, 262 63  Kamýk nad Vltavou 

4. Kolbiště pískové 55 x 80 m (skoky), pískové 31 x 65 m (drezura) 
(rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/) 

5. Opracoviště pískové 30 x 60 m,  
(rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/) 

6. 

Funkcionáři 
závodů 

 

ředitel Ing. Ladislav Krulich 

hlavní rozhodčí a skoky 

rozhodčí skoky 

rozhodčí skoky 

rozhodčí drezura 

rozhodčí drezura 

rozhodčí drezura 

Ing. Jaroslav Pecháček 

Markéta Šveňková 

Petra Mašková  

MUDr. Helena Žižková 

Herman Smit (Holandsko) 

Ing. Gabriela Valeriánová  

Steward 

Asistent stewarda 

Ing. Jan Metelka 

Ing. Eliška Baštová 

Jana Nosková 
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stavitel parkuru 

asistent stavitele 

technický delegát 

Jozef Mayer (Německo) 

Petr Mašek 

Miloslav Perníček 

hlasatel 

Komisař 

Komisař 

Komisař 

Komisař 

Komisař 

 

Jan Chýle, Ing. Jiří Holík 

Roman Drahota 

Jan Chýle  

K. Růžička, ml. 

Ing. Leopold Mamica 

Vladimír Hruška 

 

 

Sekretář závodů 

Výpočetní středisko 

Veterinární služba 

Zdravotní služba 

Podkovářská služb 

Ing. Martina Čejdíková 

Jaroslav Kosař 

MVDr. Miroslav Zoul 

Hana Pokorná 

Jaroslav Homola 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

Pravidla jezdeckého sportu, pravidla KMK a tento rozpis. 

 

 
 

den soutěže 

čtvrtek 

 

 Trénink na obdélníku pro 4, 5ti a 6ti -  leté koně 

 Zahajovací trénink pro 4 - 5ti - leté koně (Warm - up) 

  

pátek 

 

 

Skoky: 1.kolo: 4 - letí (ZL) a 5ti - letí (L**) 

Drezura: 1.kolo: 4 - letí (drezurní úloha 4Ú/2013), 5ti - letí (drezurní úloha 5Ú/2009) a 6ti -
letí(drezurní úloha 6Ú/2009) 

Zahajovací trénink 6 - letí skoky 

 

sobota 

 

Skoky: 1.kolo: 6ti - letí (S**) 2.kolo: 4 - letí (ZL),  

Drezura: 2.kolo: 4 - letí (drezurní úloha 4Ú/2013) a 5ti - letí  (drezurní úloha 5F/2009) 

Přehlídka hříbat, Přehlídka 3 - letých klisen - 1. a 2.část 

Přehlídka výkonných koní 
Galavečer 

 

SOUTĚŽE 
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neděle Skoky: 2.kolo: 5ti - letí (L**) a 6ti - letí (S**)  

Drezura: 2.kolo: 6ti - letí (drezurní úloha 6F/2009) 

Finále 3 - letých klisen , Finále hříbat 2014 

MS NORMANDIE - FINÁLE (promítání letní restaurace) 
 
 

START 11:00 
 
1. Trénink na  obdélníku 

 Obdélník bude otevřen pro každou věkovou kategorii: 
4 - letí koně - od 11:00 - 14:00  
5ti - letí koně - od 14:00 - 16:00 
6ti - letí koně - od 16:00 - 18:00 
dle počtu účastníků budou upřesněny skupiny koní k opracování  
 
S START 14:00 
STR 
2. Zahajovací trénink pro 4 - 5ti - leté koně 

 90ti sekundový interval 
čl. PLS 202 6N a N9.4 (VP ČJF) 
začátek ve 14:00hod: zahajovat budou 4 - leté klisny, následně 4 - letí hřebci a valaši, dále 5ti - leté 
klisny, 5ti - letí hřebci a valaši.  

 
START  8:00 
 
3. 1. kolo finále KMK - Drezurní úloha 4Ú/2013 - 4 - letí koně 

Finálová soutěž dvoukolová. 1. kolo drezurní úloha 4Ú/2013, 2. kolo drezurní úloha 4Ú/2013. 
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a  4 - leté koně, kteří však jsou kvalifikovaní do finále KMK 2014. 
Hodnocení podle čl. 432.N35 a přílohy 3- tři rozhodčí od jednoho stolu.  
 
 
4. 1. kolo finále KMK - ZL - 4 - leté klisny 

Finálová skoková soutěž dvoukolová. 1. kolo - skok stupně ZL, 2. kolo - skok stupně ZL. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 4 - leté klisny  kvalifikované do finále KMK 2014. 
 
 
5. 1.kolo finále KMK -  ZL -  4 - letí hřebci a valaši  

Finálová skoková soutěž dvoukolová. 1. kolo - skok stupně ZL, 2. kolo - skok stupně ZL. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 4 - leté hřebce a valachy kvalifikované do finále KMK 2014. 
 
 
6. 1. kolo finále KMK - Drezurní úloha 5Ú/2009 - 5ti - letí koně 

Finálová soutěž dvoukolová. 1. kolo drezurní úloha 5Ú/2009, 2. kolo drezurní úloha 5F/ 2009. 
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a 5ti - leté koně, kteří však jsou kvalifikovaní do finále KMK 2014. 
Hodnocení podle čl. 432.N35 a přílohy 3- tři rozhodčí od jednoho stolu.  
 
 

ČTVRTEK 

PÁTEK 
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7.  1. kolo finále KMK - Drezurní úloha 6Ú/2009 - 6ti - letí koně 
Finálová soutěž dvoukolová. 1. kolo drezurní úloha 6Ú/2009, 2.kolo drezurní úloha 6F/ 2009. 
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a 6ti - leté koně, kteří však jsou kvalifikovaní do finále KMK 2014. 
Hodnocení podle čl. 432.N35 a přílohy 3- tři rozhodčí od jednoho stolu.  
 
 
8. 1. kolo finále KMK - L** - 5ti - leté klisny 

Finálová skoková soutěž dvoukolová. 1. kolo - skok stupně L**, 2. kolo - skok stupně L**. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 5ti - leté klisny kvalifikované do finále KMK 2014. 
 
 
9. 1. kolo finále KMK - L** - 5ti - letí hřebci a valaši 

Finálová skoková soutěž dvoukolová. 1. kolo - skok stupně L**, 2. kolo - skok stupně L**. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 5ti - leté hřebce a valachy  kvalifikované do finále KMK 2014. 
 
 
 
10. Zahajovací trénink 6ti letí koně 

90ti sekundový interval 
čl. PLS 202 6N a N9.4 (VP ČJF) 
začátek ve 18:00 hod: zahajovat budou 6ti - leté klisny a na závěr 6ti - letí hřebci a valaši.  
 
 

START 8:00 
 
11. 1. kolo finále KMK - S** - 6ti - leté klisny 

Finálová skoková soutěž dvoukolová. 1. kolo - skok stupně S**, 2. kolo - skok stupně S**. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 6ti - leté klisny kvalifikované do finále KMK 2014. 
 
 
12. 1. kolo finále KMK - S** - 6ti - letí hřebci a valaši 

Finálová skoková soutěž dvoukolová. 1. kolo - skok stupně S**, 2. kolo - skok stupně S**. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 6ti - leté hřebce a valachy  kvalifikované do finále KMK 2014. 
 
13. Přehlídka výkonných koní 
14. Přehlídka hříbat 
15. Dekorování výkonných koní 

  
 
16. 2. kolo finále KMK -   ZL -  4 - leté klisny  

Finálová skoková soutěž 2. kolo - skok stupně ZL. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 4 - leté klisny kvalifikované do KMK 2014 
Dekorování proběhne ihned po skončení soutěže, vítěz má povinnost zúčastnit se i nedělního 
DEFILÉ vítězů (při neúčasti nebude vyplacen chovatelský příspěvek!!!) 
 
 
 
 
17. 2. kolo finále KMK -  ZL -  4 - letí hřebci  a valaši 

Finálová skoková soutěž 2. kolo - skok stupně ZL. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 4 - leté hřebce a valachy kvalifikované do KMK 2014 

SOBOTA 
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Dekorování proběhne ihned po skončení soutěže, vítěz má povinnost zúčastnit se i nedělního 
DEFILÉ vítězů (při neúčasti nebude vyplacen chovatelský příspěvek!!!) 
 
 
 
18. Přehlídka 3 - letých klisen 1. a 2. část 

 
 
19.  2. kolo finále KMK - Drezurní úloha 4Ú/2013 - 4 - letí koně 

Finálová soutěž 2. kolo drezurní úloha 4Ú/2013. 
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a 4 - leté koně, kteří však jsou kvalifikovaní do finále KMK 2014. 
Hodnocení podle čl. 432.N35 a přílohy 3- tři rozhodčí od jednoho stolu.  
Počet dekorovaných : 5 
Dekorování proběhne ihned po skončení soutěže, vítěz má povinnost zúčastnit se i nedělního 
DEFILÉ vítězů (při neúčasti nebude vyplacen chovatelský příspěvek!!!) 
 
 
 
20. 2. kolo finále KMK - Drezurní úloha 5F - 5 letí koně 

Finálová soutěž 2. kolo drezurní úloha 5F/ 2009. 
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a 5ti - leté koně, kteří však jsou kvalifikovaní do finále KMK 2014. 
Hodnocení podle čl. 432.N35 a přílohy 3- tři rozhodčí od jednoho stolu.  
Počet dekorovaných : 5 
Dekorování proběhne ihned po skončení soutěže, vítěz má povinnost zúčastnit se i nedělního 
DEFILÉ vítězů (při neúčasti nebude vyplacen chovatelský příspěvek!!!) 
 
 

       GALAVEČER V JEZDECKÉ HALE DLE PROGRAMU 
 
 

START 8:00 
 

 
 
 
21.    2. kolo finále KMK -   L** -  5ti - leté klisny  

Finálová skoková soutěž 2. kolo - skok stupně L**. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 5ti - leté klisny kvalifikované do KMK 2014 
Dekorování proběhne ihned po skončení soutěže, vítěz má povinnost zúčastnit se i nedělního 
DEFILÉ vítězů (při neúčasti nebude vyplacen chovatelský příspěvek!!!) 
 
 
 
22.  2. kolo finále KMK -  L** -  5ti - letí hřebci  a valaši 

Finálová skoková soutěž 2. kolo - skok stupně L**. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 5ti - leté hřebce a valachy kvalifikované do KMK 2014. 
Dekorování proběhne ihned po skončení soutěže, vítěz má povinnost zúčastnit se i nedělního 
DEFILÉ vítězů (při neúčasti nebude vyplacen chovatelský příspěvek!!!) 
 
 
 
23. Přehlídka hříbat - FINÁLE  - klisnička a hřebeček 2014 

 

NEDĚLE  
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24. kolo finále KMK - Drezurní úloha 6F/2009 - 6ti - letí koně 

Finálová soutěž 2. kolo drezurní úloha 6F/ 2009. 
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a 6ti - leté koně, kteří však jsou kvalifikovaní do finále KMK 2014. 
Hodnocení podle čl. 432.N35 a přílohy 3- tři rozhodčí od jednoho stolu.  
Počet dekorovaných : 5 
Dekorování proběhne ihned po skončení soutěže, vítěz má povinnost zúčastnit se i nedělního 
DEFILÉ  vítězů (při neúčasti nebude vyplacen chovatelský příspěvek!!!) 
 
 
 
25. Přehlídka 3 - letých klisen - FINÁLE 

 
 
 
26. 2. kolo finále KMK - S** - 6ti - leté klisny  

Finálová skoková soutěž 2. kolo - skok stupně S**. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 6ti - leté klisny kvalifikované do KMK 2014. 
Dekorování proběhne ihned po skončení soutěže č.25. 
 
27. 2. kolo finále KMK - S** -  6ti - letí hřebci a valaši  

Finálová skoková soutěž 2. kolo - skok stupně S**. 
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3. Pro 6ti - leté hřebce a valachy kvalifikované do KMK 2014. 
Dekorování proběhne ihned po skončení soutěže. 
 
28. DEFILÉ všech vítězů - účast povinná 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
Čtvrtek : od 11:00 začátek Tréninku v drezurním obdélníku 
               od 14: 00 začátek Zahajovacího trénink pro 4 - 5ti leté koně 
 
Pátek: začátek od 8:00 1. kolo finále KMK - drezurní úloha 4Ú/2013 ostatní soutěže budou  
následovat. 
18:00 hod - Zahajovací trénink 6 - letí skoky 
 
Sobota: začátek od 8:00 1. kolo finále KMK - 6ti leté klisny S** - skoky - ostatní soutěže budou 
následovat, ve 20:00 - galavečer v jezdecké hale 
 
Neděle: začátek od 8:00 2. kolo finále KMK - 5ti leté klisny L** - skoky - ostatní soutěže budou 
následovat 
                    
Předpokládaný začátek nedělního DEFILÉ ve 12:00 hodin. 
Poté proběhne promítání z MS v Normandii v letní restauraci 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu - na základě došlých přihlášek. 
 

STARTOVNÉ A CENY 

 

Startovné ve výši 800,-Kč za každého startujícího koně. 

Floty pro 1. - 5. místo. 
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Chovatelské příspěvky za vítězství (nutná účast vítězů na nedělním společném dekorování!!! 
v případě neúčasti odměna nebude vyplacena) a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz 

chovatelů českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení) - viz Pravidla KMK 

 

 
PŘIHLÁŠKY 

K dispozici on-line na www.kone-zduchovice.cz  
e-mailem - info@kone-zduchovice.cz 

Údaje na přihlášce neúplné přihlášky nebudou akceptovány 

Uzávěrka pro zasílání  
přihlášek 27. 8. 2014 !!! 

Pozn. Účast je na základě pozvání ČJF nebo SCHČT. 

 
PREZENTACE 

v kanceláři závodů (vedle Letní restaurace) nebo na tel.: 604 220 575 , 318 697 183 

kontaktní osoby: Ing.Martina Čejdíková, Mgr. Barbara Hassová 

Čtvrtek do 9:30 pro drezurní opracování 

do 13:00 pro zahajovací trénink 

Pátek Prezentace na páteční soutěže je do 18:00 hod předchozího dne ( tzn. ve čtvrtek do 18:00hodin) 

Sobota Prezentace na sobotní soutěže je do 18:00 hod předchozího dne ( tzn. v pátek do 18:00hodin) 

Neděle Prezentace na nedělní soutěže je do 18:00 hod předchozího dne ( tzn. v sobotu do 18:00hodin) 

 
PLATBY 

 
Startovné 

hradí se v HOTOVOSTI PŘI PREZENTACI. Startovné - 800,- Kč za každého startujícího koně, 
Ustájení - 1990,- Kč.          

Ubytování 
Ustájení      

 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 
Ubytování 
Rezervace a ceny na martina.c@kone-zduchovice.cz. 
Pension Jezerná 

Pension u Švarců  

Dvojlůžkové pokoje (možnost přistýlky) s vlastními sprchami v těsné blízkosti stájí a 
kolbiště. 
150 m o areálu  

Pension Kamejk Cca 5min autem od areálu. Dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje s vlastní sprchou 
a WC. K dispozici za poplatek venkovní bazén a sauna. 

Připojení kamionu/obytného vozu 600,- Kč na celou dobu závodů. Nutné nahlásit v prezentaci. 
 

Ustájení 
 
Cena: 

1) od středy 3.9.2014 do neděle 7.9.2014- 1.990,-Kč  v ceně je zahrnuto seno a stelivo (sláma) 
2) Každý den mimo termín - 490,-Kč 
3) Pokud máte zájem o nastlání pilinami - je nutné toto uvést do přihlášky za příplatek 270,-Kč  za 1 

balík 
4) Jadrné krmivo pořadatel nezajišťuje 

 
Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednavatelem využit. Bezplatné storno nejpozději do 27. 8. 
2014. 
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Platí všeobecná pravidla pro ustájení JA La – Bohéme Zduchovice dostupná na www.kone-zduchovice.cz.  
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 
 
VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA KONÍ SE NEKONÁ! 
 
TECHNICKÁ PORADA SE NEKONÁ! 

 
 

Storno podmínky platné pro objednávky ubytování  

b) Zrušení objednávky 14 dní před závody - bude účtováno  0% z celkové ceny 

c) Zrušení objednávky 7 dní před závody - bude účtováno 50% z celkové ceny 

d) Zrušení objednávky 4 dny před závody - bude účtováno 100% z celkové ceny 

 

Ostatní služby  

- Veterinární služby hradí majitel koně, dle vykonaných úkonů. 

- Zdravotní služba zajištěna pořadatelem. 

- Celodenní stravování je zajištěno v areálu závodů společností Novoměstský pivovar. 

- Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku a majitelé psů jsou povinni po nich odklízet sekrety. Porušení bude  

  sankciováno pokutou 1.000,-Kč, příp. budou volně pobíhající psi odchyceni a umístěni v útulku a majitel vykázán  

  z areálu.  Svým neohleduplným jednáním, kdy necháte psa volně pobíhat, ohrožujte jezdce v kolbišti na životě!!! 

- Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu. 

- Pořadatel neručí za úrazy koní a jezdců, za nehody, za ztrátu předmětů a jejich poškození. 

- Fotografové a kameramani, kteří využijí svůj materiál ke komerčním účelům - fotografie či videozáznam bude  

  nabízen  kdekoliv k prodeji, jsou povinni dohodnout podmínky fotografování a natáčení s organizátorem závodů na  

  barbara@kone-zduchovice.cz. Pokud tak neučiní, mohou být vykázáni z areálu, příp. může být požadována finanční  

  náhrada zpětně = ceny pronájmu stánku na den. 

  Novinářské akreditace na barbara@kone-zduchovice.cz 

 

 

Veterinární předpisy 

Dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2014 (viz.www.cjf.cz). 

 

Rozpis zpracoval: Ing. Martina Čejdíková  

Za VV ČJF schválil: Ing. Jan Metelka, dne 12. 8. 2014 

 

 

 

____________________________       ____________________________ 

Ing. Ladislav Krulich       Mgr. Barbara Hassová  

ředitel závodů       organizační zajištění   


