
                                             

 

                             Rozpis drezurních závo dů              

INFINITI ŠAMPIONÁT V DREZUŘE DĚTI A JUNIOŘI 2015 

KMK v drezu ře 2015 

Kvalifikační závody MCI 2015 

 
 
 
 

1) Základní údaje: 
 

Pořadatel :                MB 0283, JO La-Bohéme Zduchovice   

Datum konání:          10.-12.7.2015 

Místo konání:            Jezdecký areál Zduchovice, Zduchovice 65, 262 63 

Drezurní obdélník:    20 x 40 m a 20 x 60 m,  (rohože Austromodul; speciá lní 

směs písku a materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/)     

Opracoviště :             Pískové 27 x 57 m, hala 33 x 66 m, (rohože Austromo dul; 

speciální sm ěs písku a materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/) 

 
2) Funkcioná ři závod ů:  
 

ředitel - Ing. Ladislav Krulich  

sekretář - Ing. Martina Čejdíková  

hlasatel a zpracovatel výsledků - Jana Kosařová 

 

 



 

Sbor rozhod čích: 

hlavní rozhod čí:   Ing. Iva Schutzová  (CZE)  

rozhod čí: Hermann Smit (NED), MUDr. Helena Žižková, Vít Čmolík, Kamila 

Vaňková, Katarína Hlavová, Hana Štěpánová, MVDr. Ilona Kružíková, Nella 

Gottweisová, Hana Sirotková 

komisa ř na opracovišti  - Zuzana Ptáčková 

koordinátor akce   - Ing.Renata Habásková 

 
 

3) Technické údaje 
Platné předpisy:  Pravidla jezdeckého sportu ČJF, platné drezurní a paradrezurní 
úlohy pro rok 2015, ustanovení tohoto rozpisu a pravidla Šampionátu v drezuře 2015 
Soutěže budou probíhat na dvou obdélnících, samostatná rozdílná zvuková 
signalizace. Při čtení úlohy si každý soutěžící zajistí vlastního čtenáře. 
 
S O U T Ě Ž E:  
 Soutěže Šampionátu v drezuře 2015 zároveň otevřené soutěže:  
  Veřejný trénink (Herman Smit – NED) 
            ŠAMPIONÁT „Z“ děti a junioři– 1.kolo soutěž č.7, 2.kolo soutěž č.17  
  ŠAMPIONÁT „L“ děti a junioři – 1.kolo soutěž č.8, 2.kolo soutěž č.18  
  ŠAMPIONÁT „S“ děti a junioři – 1.kolo soutěž č.9, 2.kolo soutěž č.19  
  ŠAMPIONÁT „pony“ děti na pony 8-12 let – 1.kolo soutěž č.5, 2.kolo soutěž č.15 
 ŠAMPIONÁT „pony“ jezdci na pony 13-16 let – 1.kolo soutěž č.6, 2.kolo soutěž č.16 
Podmínky účasti v šampionátu v drezuře 2015: 
Soutěže stupně obtížnosti S a nižší se nemohou zúčastnit dvojice (jezdec a kůň), které se 
v předchozím kalendářním roce zúčastnily mistroství ČR v kategorii starší junior. V každé 
kategorii může startovat dvojice, která v průběhu roku 2014 a 2015 nestartovala v soutěži se 
stupněm obtížnosti vyšším o jeden stupeň (např. v kategorii „L“ nemůže startovat dvojice 
která startovala v kategorii „S“ a výše) . V obou kategoriích pro  pony se mohou zúčastnit 
pouze jezdci, kteří se v roce 2014 nezúčastnili  MČR pony a nestartovali ve své kariéře / 
myšleno do 31.12.2014 /  v soutěžích stupně  L a výše. 
 
  
  Kvalifikační soutěže MCI 2015:   
         1.Drezurní soutěž stupně Z – DU-A/2015  kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Primera 
         2. Drezurní soutěž stupně L – DD/2015 kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Golega 
         3. Drezurní soutěž stupně S – JU/2009 kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Lisboa 
         4. Drezurní soutěž stupeň ST- SG/2009, kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Madrid 
         6. Drezurní soutěž stupně Z–Z4/2013, kvalifikační pro MCI stupeň Primera 
         7. Drezurní soutěž stupně L – DD/2015 kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Golega 
         8. Drezurní soutěž stupně S – JU/2009 kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Lisboa 
         14. Drezurní soutěž stupeň ST- YU/2009, kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Madrid 
         16.Drezurní soutěž stupně Z – DU-A/2015  kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Primera 
          24. Drezurní soutěž stupeň ST- SG/2009, kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Madrid 
   
  Paradrezurní soutěže: 
         13.  Soutěž v paradrezuře    Individual Championship Test 
         23. Paradrezurní soutěž úlohy Freestyle test 
 



Soutěže zařazené do projektu „Děti a junioři jezdí na styl: 
1.Drezurní soutěž stupně Z – DU-A/2015   
2. Drezurní soutěž stupně L – DD/2015  
3. Drezurní soutěž stupně S – JU/2009  
Soutěže zařazené do projektu “Děti a junioři jezdí na styl” budou hodnoceny navíc  
speciálním rozhodčím a trenérem na nově vytvořeném protokolu, který hodnotí předvedení 
úlohy, sed a vliv jezdce, správnost pomůcek, celkový dojem a upravenost jezdce a koně. Po 
skončení dané soutěže bude na předem stanoveném místě proveden rozbor úlohy s 
posuzovateli. Tento projekt je určen pouze pro věkovou kategorii děti a junioři a je hrazen z 
prostředků ČOV – dary z loterií. 
 

 

Rozdělení úloh na dva obdélníky 

Obdélník A Obdélník B 

Pátek Pátek začátek 8,00 

Trénink  (Herman Smit NED) 1. DU-A soutěž zařazená do projektu Ch+J na styl  

 2. DD soutěž zařazená do projektu Ch+J na styl 

 3. JU soutěž zařazená do projektu Ch+J na styl 

 4. YU 

Sobota začátek 8,00 Sobota  začátek 8,00 

5. P2 – 1. Kolo Šampionát    + otevřená soutěž  10. KMK 4 letí  

6. P4 – 1. Kolo Šampionát    + otevřená soutěž  11. KMK 5ti letí 

7. Z4 – 1. Kolo Šampionát    + otevřená soutěž  12. KMK 6ti letí 

8. DD – 1. Kolo Šampionát   + otevřená soutěž  13. Paradrezurní soutěže 

9.  JU – 1. Kolo Šampionát    + otevřená soutěž  14. SG 

Neděle začátek 8,00 Neděle začátek 8,00 

15. P2 – 2. Kolo Šampionát   + otevřená soutěž 20. Paradrezurní soutěže     

16. P5 – 2.Kolo Šampionát     + otevřená soutěž  21. KMK 4 letí 

17. DU-A – 2.Kolo Šampionát  + otevřená soutěž  22. KMK 5ti letí 

 18. vL – 2.Kolo Šampionát      + otevřená soutěž  23. KMK 6ti letí  

 19. vJ – 2.Kolo Šampionát      + otevřená soutěž  24. IM1 

 
PÁTEK: 
Veřejný trénink s Hermannem Smitem 
Veřejný trénink - startovné 200,- Kč, 20 x 60m, omezení max. 30 lidí dle došlých 
přihlášek, pouze pro účastníky šampionátu - spolu s přihláškou poslat i úlohu, kterou 
dvojice při veřejném tréninku pojede (pouze úlohy, které se na šampionátu jedou!) -  
 

1.Drezurní sout ěž stupn ě Z – DU-A/2015  kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Primera –  
Soutěž zařazená do projektu Děti a junioři jezdí na styl 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce  
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním protokolem 
 dle stanovených kriterií  
 Startovné: 250,- Kč  
Ceny: 1350 Kč (500 Kč; 450 Kč; 400 Kč) 
 

2. Drezurní sout ěž stupn ě L – DD/2015 kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Golega, 
(zároveň kvalifikace FITMIN TROPHY PONY 2015) Pro jezdce do 16 let na pony je tato 
soutěž započítávána jako kvalifikace do Fitmin Trophy Pony 2015. 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce,   



 Soutěž zařazená do projektu Děti a junioři jezdí na styl 
 Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
 Startovné: 300,- Kč  
 Ceny: 2.000,-Kč (600,-,500,-, 500,- 400,-) 
 

3. Drezurní sout ěž stupn ě S – JU/2009 kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Lisboa 
 Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce,  
Soutěž zařazená do projektu Děti a junioři jezdí na styl 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
Startovné: 400,- Kč  
Ceny: 2.500,- Kč (1.000,-,500,-, 500,-,500,-)  
 

4. Drezurní sout ěž stupe ň ST- YU/2009, kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Madrid 
 Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce  
 Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
 Startovné: 500,- Kč  
 Ceny: 3.000,- Kč (1.000,-,800,-, 700,-,500,-)  
SOBOTA: 
5. Drezurní sout ěž P2/2014 – 1.kolo šampionátu děti na pony 8 -12 let  
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
Odd. A : kolo šampionátu 
Odd. B : ostatní děti na pony 
Startovné: 250,- Kč  
Ceny: 1350 Kč (500 Kč; 450 Kč; 400 Kč) 
Ceny pro ostatní účastníky: pouze floty 
  
6. Drezurní sout ěž P4/2014 - 1.kolo šampionátu jezdci na pony 13 – 16 let  
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
Odd. A : kolo šampionátu 
Odd. B : ostatní jezdci na pony 
Startovné: 250,- Kč  
Ceny: 1350 Kč (500 Kč; 450 Kč; 400 Kč) 
Ceny pro ostatní účastníky: pouze floty 
 

7. Drezurní sout ěž Z4/2014 - 1.kolo šampionátu děti a junioři „Z“ 
kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Primera 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
Odd. A : pro děti   
Odd. B : pro juniory 
Odd. C : pro ostatní (přístupná všem jezdcům a koním – kromě oddělení A a B)  
Startovné: 250,- Kč  
Ceny: 1350 Kč (500 Kč; 450 Kč; 400 Kč) 
Ceny pro ostatní účastníky: pouze floty 
 

8. Drezurní sout ěž DD/2015 - 1.kolo šampionátu děti a junioři „L“  
kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Golega (zároveň kvalifikace FITMIN TROPHY PONY 
2015) Pro jezdce do 16 let na pony je tato soutěž započítávána jako kvalifikace do Fitmin 
Trophy Pony 2015. 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
Odd. A : pro děti   
Odd. B : pro juniory 
Odd. C : pro ostatní (přístupná všem jezdcům a koním – kromě oddělení A a B)  
Startovné: 300,- Kč  
Ceny: 2.000,-Kč (600,-,500,-, 500,- 400,-) 
Ceny pro ostatní účastníky: pouze floty 
 



9. Drezurní sout ěž JU/2009 - 1.kolo šampionátu junioři „S“  
kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Madrid 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
Odd. A : pro juniory 
Odd. B : pro ostatní (přístupná všem jezdcům a koním – kromě oddělení A)  
Startovné: 400,- Kč  
Ceny: 2.500,- Kč (1.000,-,500,-, 500,-,500,-) 
Ceny pro ostatní účastníky: pouze floty 
 

10. Drezurní sout ěž stupn ě Z - KMK pro 4 leté kon ě, 4U/2012  
Soutěž je přístupná všem jezdcům na čtyřletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. 
Hodnocení podle čl. 432.N31 a přílohy 3 - tři rozhodčí od jednoho stolu.  
Startovné: 400 Kč 
Ceny dle kriterií KMK pro rok 2015 
 

11.Drezurní sout ěž stupn ě L - KMK pro 5 leté kon ě, 5U/2009  
Soutěž je přístupná všem jezdcům na pětiletých koní (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. 
Hodnocení podle čl. 432.N31 a přílohy 3 - tři rozhodčí od jednoho stolu (C).  
Startovné: 400 Kč,  Ceny dle kriterií KMK pro rok 2015 
12. Drezurní sout ěž stupn ě S - KMK pro 6ti leté kon ě, 6U/2009 
 Soutěž je přístupná všem jezdcům na pětiletých koní (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. 
Hodnocení podle čl. 432.N31 a přílohy 3 - tři rozhodčí od jednoho stolu (C).  
Startovné: 400 Kč 
Ceny dle kriterií KMK pro rok 2015 
 

13. Sout ěž v paradrezu ře  úlohy Individual Championship Test , pro skupiny 1a,1b a 2 na 
obdélníku 20x40m, pro  skupiny 3 a 4 na obdélníku 20x60m 
 oddělení A( Z ) - začínající jezdci, soutěžící mimo skupinu dle své zdravotní klasifikace 
oddělení B ( M ) - jezdci soutěžící v úlohách odpovídajících jejich zdravotní klasifikaci  
 Rozhodují 2 rozhodčí z jednoho místa, úloha se čte 
 

14. Drezurní sout ěž stupe ň ST- SG/2009, kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Madrid 
 Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce  
 Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
 Startovné: 500,- Kč  
 Ceny: 3.000,- Kč (1.000,-,800,-, 700,-,500,-)  
 

NEDĚLE  

15. Drezurní sout ěž P2/2014 – 2.kolo šampionátu děti na pony 8 -12 let  
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
Odd. A : 2. kolo šampionátu 
Odd. B : ostatní jezdci na pony 
Startovné: 250,- Kč  
Trofeje do 5. místa, floty pro všechny účastníky dvoukolové soutěže 
Ceny dvoukolová soutěž: 4000 Kč (1200 Kč, 900 Kč, 700 Kč, 600 Kč, 600 Kč) 
Ceny pro ostatní účastníky: pouze floty 
Ceny budou navýšeny o příspěvek sponzorů drezurní komise + věcné ceny 
  
16. Drezurní sout ěž P5/2014 - 2.kolo šampionátu jezci na pony 13 – 16 let  
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími 
Odd. A : 2. kolo šampionátu 
Odd. B : ostatní jezdci na pony  
Startovné: 250,- Kč  
Trofeje do 5. místa, floty pro všechny účastníky dvoukolové soutěže 
Ceny dvoukolová soutěž: 4000 Kč (1200 Kč, 900 Kč, 700 Kč, 600 Kč, 600 Kč) 
Ceny pro ostatní účastníky: pouze floty 



Ceny budou navýšeny o příspěvek sponzorů drezurní komise + věcné ceny 
 

17. Drezurní sout ěž DU-A/2014 - 2.kolo šampionátu děti a junioři „Z“ 
kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Primera 
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
Odd. A : 2. kolo šampionátu pro děti   
Odd. B : 2. kolo šampionátu pro juniory 
Odd. C : pro ostatní (přístupná všem jezdcům a koním – kromě oddělení A a B)  
Startovné: 250,- Kč 
Trofeje do 5. místa, floty pro všechny účastníky dvoukolové soutěže 
Ceny dvoukolové soutěže šampionátu: 4000 Kč (1200 Kč, 900 Kč, 700 Kč, 600 Kč, 600 Kč) 
Ceny budou navýšeny o příspěvek sponzorů drezurní komise + věcné ceny 
Ceny pro ostatní účastníky: pouze floty 
 

 
 
 
 
 
18. Drezurní sout ěž vL/2014  - 2.kolo šampionátu děti a junioři „L“  
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
Odd. A : 2. kolo šampionátu pro děti   
Odd. B : 2. kolo šampionátu pro juniory 
Odd. C : pro ostatní (přístupná všem jezdcům a koním – kromě oddělení A a B)  
Startovné: 300,- Kč  
Trofeje do 5. místa, floty pro všechny účastníky dvoukolové soutěže 
Ceny: 5000 Kč (1500 Kč, 1000 Kč, 900 Kč, 800 Kč, 800 Kč) 
Ceny budou navýšeny o příspěvek sponzorů drezurní komise + věcné ceny 
Ceny pro ostatní účastníky: pouze floty 
 

19. Drezurní sout ěž vJ/2009  - 2.kolo šampionátu junioři „S“  
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
Odd. A : 2. kolo šampionátu pro juniory 
Odd. B: pro ostatní (přístupná všem jezdcům a koním – kromě oddělení A)  
Startovné: 400,- Kč  
Trofeje do 5. místa, floty pro všechny účastníky dvoukolové soutěže 
Ceny: 7000 Kč (2300 Kč, 1800 Kč, 1100 Kč, 900 Kč, 900 Kč) 
Ceny budou navýšeny o příspěvek sponzorů drezurní komise + věcné ceny 
Ceny pro ostatní účastníky: pouze floty 
 

20. Sout ěž v paradrezu ře úlohy Freestyle Test , pro skupiny 1a,1b a 2 na obdélníku 
20x40m,  pro skupiny 3 a 4 na obdélníku 20x60m 
oddělení A( Z ) - začínající jezdci, soutěžící mimo skupinu dle své zdravotní klasifikace 
oddělení B ( M ) - jezdci soutěžící v úlohách odpovídajících jejich zdravotní klasifikaci  
Rozhodují 2 rozhodčí z jednoho místa, úloha se čte 
 
21. Drezurní sout ěž stupn ě Z - KMK pro 4 leté kon ě, 4U/2012  
Soutěž je přístupná všem jezdcům na čtyřletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. 
Hodnocení podle čl. 432.N31 a přílohy 3 - tři rozhodčí od jednoho stolu.  
Startovné: 400 Kč 
Ceny dle kriterií KMK pro rok 2015 
 

22.Drezurní sout ěž stupn ě L - KMK pro 5 leté kon ě, 5U/2009  
Soutěž je přístupná všem jezdcům na pětiletých koní (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. 
Hodnocení podle čl. 432.N31 a přílohy 3 - tři rozhodčí od jednoho stolu (C).  
Startovné: 400 Kč 



Ceny dle kriterií KMK pro rok 2015 
 

23. Drezurní sout ěž stupn ě S - KMK pro 6ti leté kon ě, 6U/2009 
 Soutěž je přístupná všem jezdcům na pětiletých koní (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. 
Hodnocení podle čl. 432.N31 a přílohy 3 - tři rozhodčí od jednoho stolu (C).  
Startovné: 400 Kč 
Ceny dle kriterií KMK pro rok 2015 
 

24. Drezurní sout ěž stupe ň T- IM1/2009, kvalifikační soutěž pro MCI stupeň Madrid 
 Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce  
 Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími  
 Startovné: 500,- Kč  
 Ceny: 3.000,- Kč (1.000,-,800,-, 700,-,500,-)  
 

4) Předběžný časový harmonogram závod ů: 
Pátek začátek soutěží v 8:00 hod., VT začátek cca 10.00  
V sobotu začátek v 8:00 hod, v neděli v 8:00 hod. 
Ukončení prezentace pro další den vždy 1 hod. po poslední soutěži předchozího dne 
Bez předání zdravotních průkazů v prezentaci nebude umožněn start koně v soutěži. 
5. Ceny a pen ěžitá pln ění sout ěží Šampionátu:  
Startovné a ceny jsou uvedeny u jednotlivých soutěž a budou navýšeny o finanční 
příspěvek DK ČJF a rozděleny do jednotlivých kategorií šampionátu (Hlavní sponzor  
Infinity) a věcné ceny sponzorů drezurní komise.  
 
6. Všeobecné údaje 
Přihlášky (včetně č. licencí) a přihlášky na šampionát zasílat společně se splněnou 
kvalifikací prostřednictvím webu www.zavody-zduchovice.cz, formulář přihlášky u 
aktuálních závodů a v on-line systému ČJF 
Uzávěrka přihlášek: 1.7.2015 
Uzávěrka konečných přihlášek pro příští den je vždy do 1 hodiny po ukončení 
poslední soutěže v daný den. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky a to i 
v řádném termínu, především z důvodu omezení počtů startujících na požadovanou 
úroveň. 
 
Dekorování šampionátu 
Dekorování všech jezdců šampionátů bude vždy po druhém kole dané soutěže. 
Prvních pět - na koních, ostatní - bez koně, všichni v korektním jezdeckém úboru. 
Prezentace: kancelář jezdeckého areálu dle časového programu. 
Technická porada: nekoná se 
Ubytování - PENSION JEZERNÁ, Zduchovice, e-mail: info@kone- zduchovice.cz, 
www.pension-jezerna.cz 
 
Ustájení: 
Na základě závazné objednávky nejpozději do 19. 6. 2015 v objednávacím formuláři 
na www.zavody-zduchovice.cz. Tento den je i současně posledním dnem 
nezpoplatněného storna, po tomto datu objednaný box bude účtován i v případě, že 
nebude objednavatelem využit! Cena ustájení činí 1900,- Kč za jednoho koně na 
celou dobu ustájení, tj. max. ČT - NE (9. - 12. 7. 2015). 
Výhry nad 10 000,- Kč podléhají zdanění dle českého práva. Z výhry bude odečteno 
15%. Pokud se jezdec prokáže dokladem (např. živnostenský list), že podniká v 
oboru - jezdecký sport, tato daň mu odečtena nebude a výhru si bude danit ve svém 
daňovém přiznání! 



Přípojka el. energií 200Kč/den - NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM V 
PŘIHLÁŠCE. Připojovací kabely, které neponesou v průběhu závodů řádné označení 
o zaplacení poplatku, budou likvidovány pod pokutou 5000,- Kč. 
Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech: hradí vysílající složka 
 
7.Veterinární p ředpisy 
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. 
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s 
těmito pokyny. 
Zahraniční účastníci musí předložit oficiální pas FEI nebo národní pas schválený FEI. 
 
8.Poskytované služby 
Lékařská služba - Hana Pokorná 
Veterinární služba - MVDr. Miloslav Zoul, oproti úhradě 
Podkovářská služba - Jaroslav Homola, oproti úhradě 
 
9. Kontaktní telefon: 
604 220 575 
Mgr. Barbara Hassová - 737 138 930 
Petr Trojan - 737 266 634 
 
10. Stravování  
Je zajištěno v areálu po celou dobu konání závodů v restauraci 
 
11. Ostatní ustanovení 
Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty 
předmětů a jejich poškození. 
Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže. 
Schválení rozpisu 
Za pořadatele rozpis zpracoval: Ing. Martina Čejdíková 
Rozpis schválen dne:  8. 6. 2015 M. Moudrý                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


