
 
Rozpis halových drezurních závodů 

TJ Moravan Brno a Jezdecká škola Smékal 
Základní údaje : 
1.1  Pořadatel :   MG 10 + 89 TJ Moravan Brno a Jezdecká škola Smékal 
1.2  Datum konání :   14.a 15. listopadu 2009 
1.3  Místo konání :   TJ Moravan Brno, Veveří 109 
1.4  Obdélník :   hala, 20 x 40 m, písčitý 
1.5  Opracoviště :   hala 13 x 40m,písčité 40 x 40 m 
1.6  Ředitel závodů :  Prof. MVDr. Zdeněk Věžník, DrSc. 
  Hlavní rozhodčí :  Ing.Iva Schützová 
 Rozhodčí :   Kateřina Vaňková 
    Ing.,Ph.D. Simona Fialová 
    Technické údaje : 
2.1  Předpisy :   Pravidla jezdeckého sportu , jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu 
2.2  Soutěže : 
Sobota 14.listopadu 2009 
 
2.2.1 Soutěž č. 1   Drezura stupně „ Z “  - drezurní úloha Z1/2000/09         
    a) bez omezení 
                                                         Obdélník 20 x 40 m 
2.2.2 Soutěž č. 2   Drezura stupně „ Z “  - drezurní úloha Z3/2000/09         
    a) bez omezení 
                                                         Obdélník 20 x 40 m 
2.2.3  Soutěž č. 3   Drezura stupně „ L “ -  drezurní úloha L8/2004/09 
    a) bez omezení 
2.2.4  Soutěž č. 4   Drezura stupně „ S “  - drezurní úloha S2/2000/09  
                                                         a) bez omezení 
Neděle 15. listopadu 2009 
2.2.5 Soutěž č. 5   Drezura stupně „ Z “  - drezurní úloha Z1/2000/09         
    a) bez omezení 
                                                         Obdélník 20 x 40 m 
2.2.6 Soutěž č. 6   Drezura stupně „ Z “  - drezurní úloha Z3/2000/09         
    a) bez omezení 
                                                         Obdélník 20 x 40 m 
2.2.7  Soutěž č. 7   Drezura stupně „ L “ -  drezurní úloha L8/2004/09 
    a) bez omezení 
2.2.8  Soutěž č. 8   Drezura stupně „ S “  - drezurní úloha S2/2000/09  
                                                         a) bez omezení 

 Soutěž č. 1 – 8 , obdélník 20 x 40 m 
    Úlohy st. „Z“ budou hodnoceny z jednoho místa jednou známkou PJS 432.5. 
    Čtenáře úloh si zajistí každý startující sám. 
2.3   Časový rozvrh :   Sobota 8,00 – 8,30 hod. prezentace, 9,00 hod. – zahájení soutěží č. 1 

 Neděle                                               9,00 hod. - zahájení soutěží č. 5 
po každé soutěži bude provedeno dekorováni 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek. 
 
Pro účastníky, kteří budou ustájení od pátku do neděle mají povolen trénink v hale již v pátek podle 
dohody 
Ceny a peněžitá plnění : 
3.1 Ve všech soutěžích bude prvních pět jezdců dekorováno floty 
 Soutěž č. 1 - 8   1. místo   věcné cena 
3.2 Startovné : 

Soutěž č. 1 - 8   250,- Kč 
Všeobecné údaje: 
4.1 Jmenovité přihlášky  do 11. listopadu  2009 na adresu TJ Moravan, Veveří 109, 616 00 Brno 
              nebo faxem 541211617 
              nebo e-mail:  smekal.j@volny.cz   
              Předběžné startovní listiny budou vyvěšeny na stránkách  
              www.berthall.cz od 12.11.2009 



4.2 Na přihlášku uvádějte kontaktní osobu a telefon 
4.3 Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
4.4 Poplatek za box 500,- Kč / den včetně sena a slámy 
                                        1000,- Kč/závod (pátek-neděle) vč. sena a slámy 
4.5 Přepravní kamiony budou parkovat přímo v areálu TJ 
4.6 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka 
 
Veterinární předpisy : 
5.1 Platné veterinární předpisy pro rok 2009. Koně musí být doprovázeny průkazem s popisem koně a platnou 

vakcinací včetně vyšetření krve. 
 
Poskytované služby : 
6.1 Lékařskou službu zajišťuje pořadatel 
6.2 Veterinární službu zajišťuje pořadatel 
6.3 Podkovářskou službu zajišťuje pořadatel proti úhradě 
 
Ostatní ustanovení : 
7.1 Technická porada se nekoná 
7.2 Pořadatel neručí za ztráty a újmy na majetku a zdraví účastnických subjektů 
7.3 Startovní listina bude včas vyvěšena na opracovišti a na tribuně 
 
 
Rozpis byl schválen OV ČJF dne : 
 
 
        
 
 Robert Smékal                                                               Prof.MVDr.ZdeněkVěžník, DrSc 
 Jezdecká škola Smékal                                                                   ředitel závodů   
  
 
 


