
  

           Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno 
e-mail: info@panskalicha.cz; www.panskalicha.cz 

tel.: +420 545 228 221 

 

 

ROZPIS 
 

Donau - Bohemia Trophy 
Mistrovství Jihomoravské 

oblasti v drezuře 
 

 
www.profiequis.cz 

 
 
 
Základní údaje:  
 
1.1.1. pořadatel:  JK Panská lícha, o.s., Obřanská 180a, 614 00   
   
1.2.    datum konání: 16. - 17.5.2015 
1.3.    místo konání: Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6 
1.4.1. kolbiště: drezurní obdélník venkovní písčitý 20 x 60m 
1.4.2. opracoviště: venkovní písčité 40 x 80 m, 20 x 60 m 
 hala 22 x 65 m 
1.5.    funkcionáři závodů: ředitel  – Jiří Charvát 
 sekretá ř - Lenka Sekaninová 
 hlasatel –  Eva Urbanová 
 zpracování výsledk ů – Petr Havlíček 
 hlavní rozhod čí – Simona Fialová (CZE)     
 rozhod čí –    Victoire Mandl (AUT) 

- Ilja Vietor (SVK) 
- Alena Vetišková (CZE) 
- Dana Kuřitková (CZE) 

                           -     Nella Gottweisová  (CZE) 
                                                  -      Kateřina Osičková (CZE) 
 

                                                             komisa ř – vždy jeden z rozhodčích 



       
Technické údaje:  
 
2.1.  předpisy:  Pravidla jezdeckého sportu FEI, platné drezurní úlohy pro rok        
                                                             2015, ustanovení tohoto rozpisu a pravidla DBT 
 
 
 
2.2. S O U T Ě Ž E 
 
 
SOBOTA 16.5.2015 
 
2.2.1. FEI Challenge Preliminary Test – Úvodní úloh a (2011) 
 Kvalifika ční sout ěž DBT 
 Sout ěž stupn ě „Z“ vyhodnocená samostatn ě ve dvou kategoriích:  
 a) Děti do 14-ti let v četně 
 b) Otev řená bez omezení v ěku  

Startovné:                                    13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně 
 Ceny:                      věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 60,- EUR (25,-/20,-/15) 
 
2.2.2.    FEI úloha ME d ětí – Úvodní úloha A – DU-A/2015 
 Sout ěž stupn ě „Z“ vyhodnocená samostatn ě ve dvou kategoriích: 
 a) Otev řená sout ěž  
             b) MJMO d ěti 
 Startovné:                                    a) 13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně 
       b) 100,- Kč za start koně 
 Ceny a):                      věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 60,- EUR (25,-/20,-/15) 
             Ceny b):                      pro první tři kokardy, medaile, poháry a deka pro vítěze 
 
 
2.2.3.  FEI úloha ME d ětí – sout ěž družstev  – DD/2015 
 Kvalifika ční sout ěž DBT 
             Sout ěž stupn ě „L“ vyhodnocená samostatn ě ve dvou kategoriích: 
 a) Otev řená sout ěž 
             b) MJMO junio ři 

Startovné:                                    a) 13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně 
          b) 100,- Kč za start koně 

 Ceny a):                      věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 60,- EUR (25,-/20,-/15) 
 Ceny b):                      pro první tři medaile, poháry a deka pro vítěze 
 
2.2.4. FEI úloha ME junior ů – sout ěž družstev (2009) – JU/2009 
 Sout ěž stupn ě „S“ vyhodnocená samostatn ě ve dvou kategoriích: 
 a) Otev řená  
 b) MJMO senio ři 
             Startovné:                                    13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně 

Ceny a):                     věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 85,- EUR (38,-/27,-/20) 
 Ceny b):                      pro první medaile, poháry a deka pro vítěze  
 
2.2.5. FEI úloha ME junior ů – úloha družstev (2009) – JD/2009 
 Otev řená sout ěž stupn ě „S“ 
 Kvalifika ční sout ěž DBT 
 Startovné:                                    13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně 

Ceny:      věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 85,- EUR (38,-/27,-/20) 
  
2.2.6. FEI úloha Prix St. Georges (2009) 
 Otev řená sout ěž stupn ě „ST“.  
 Kvalifika ční sout ěž DBT   

Startovné:                                    18,- nebo 500,- Kč EUR za start koně 
Ceny: 300,- EUR (90, 80, 60, 40, 30) 



 
2.2.7. FEI úloha Intermediate A (2015)  
 Otev řená sout ěž stupn ě „TT“ 

Startovné:                                     18,- nebo 500,- Kč EUR za start koně  
Ceny: 300,- EUR (90, 80, 60, 40, 30) 

 
     
NEDĚLE 31.8.2014 
 
2.2.8. Drezurní úloha P4 (2014) 
 Otev řené mistrovství JMO PONY 

Startovné:                                    13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně 
 Ceny:                          věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 60,- EUR (25,-/20,-/15) 
                                                     pro první tři v MJMO medaile, poháry a deka pro vítěze 
 
2.2.9.  FEI úloha ME d ětí – Úvodní úloha A – DU-A/2015 
             Otev řená sout ěž stupn ě „Z“ 
 Kvalifika ční sout ěž DBT 
 Sout ěž stupn ě „Z“ vyhodnocená samostatn ě ve dvou kategoriích:  
 a) Děti do 14-ti let v četně 
 b) Otev řená bez omezení v ěku  
 Startovné:                                    13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně 
 Ceny:                         věcné ceny  pro první tři v celkové hodnotě 60,- EUR (25,-/20,-/15) 

 
2.2.10.  FEI úloha ME d ětí – sout ěž jednotlivc ů – DJ/2015 
 Kvalifika ční sout ěž DBT 
 Sout ěž stupn ě „Z“ vyhodnocená samostatn ě ve dvou kategoriích: 
 a) Otev řená sout ěž stupn ě „Z“     
 b) MJMO mladí jezdci 

Startovné:                                    a) 13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně 
          b) 100,- Kč za start koně 

 Ceny a):                          věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 60,- EUR (25,-/20,-/15) 
             Ceny b):                         pro první tři medaile, poháry a deka pro vítěze 
 
2.2.11. FEI úloha ME junior ů – sout ěž družstev (2009) – JD/2009 
 Otev řená sout ěž stupn ě „S“ 
             Startovné:                                    13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně 

Ceny:      věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 85,- EUR (38,-/27,-/20) 
   
2.2.12.  FEI úloha ME junior ů – sout ěž jednotlivc ů (2009) – JJ/2009 
 Otev řená sout ěž stupn ě „S“. 
 Kvalifika ční sout ěž DBT   
 Startovné:                                    13,- EUR nebo 350,- Kč za start koně 

Ceny:      věcné ceny pro první tři v celkové hodnotě 85,- EUR (38,-/27,-/20) 
 
2.2.13.  FEI úloha mladých jezdc ů – sout ěž jednotlivc ů (2009) – YJ/2009 
 Otev řená sout ěž stupn ě „T“. 
 Kvalifika ční sout ěž DBT 

Startovné:                                     18,- EUR nebo 500,- Kč EUR za start koně  
Ceny: 300,- EUR (90, 80, 60, 40, 30) 

 
2.2.14.  FEI Intermediate B (2015) 
 Otev řená sout ěž stupn ě „TT“. 
 Kvalifika ční sout ěž DBT 

Startovné:                                     18,- EUR nebo 500,- Kč EUR za start koně 
Ceny: 300,- EUR (90, 80, 60, 40, 30) 

 
 
 
 Všechny soutěže budou hodnoceny dle čl.432 – 3 rozhodčí (čl.437 NÚ) 



 
předběžný časový program závod ů:  

 
 pátek                          15.5.2015      -     16.00 – 18.00 hod. prezentace 
                (možno i sms 603 268 628) 
    sobota, ned ěle                             16.-17.5.2015 -    začátek závodů 9.00 hod. 
 
 
 
Všeobecné údaje:  
 
3.1. jmenovité přihlášky on-line na www.cjf.cz  
                                     popřípadě e-mailem: info@panskalicha.cz  
       
 Na přihlášku uveďte Vaše tel. číslo, mail, popřípadě fax. číslo. 
       Telefonické p řihlášky nebudou akceptovány!!!  
 Definitivní p řihlášky do:         8.5.2015  
 
     
3.2. peněžitá plnění: v hotovosti na místě při prezentaci 
 
3.3.   námitky a stížnosti v souladu s PJS 
 
3.4. ubytování : v Hotelu Panská lícha, tel.: 545228220,  
  e-mail: hotel@panskalicha.cz   
  ceník na: www.panskalicha.cz 

3.5. ustájení:   

• zajistí pořadatel v mobilních a pevných turnajových boxech od 15.-17.5.2015  
• cena ustájení: 55,- EUR / závody / v četně první podestýlky (do p řihlášky uve ďte typ 

podestýlky piliny/sláma) 
• seno možno zakoupit na místě – 8,- EUR/ 1 balík 
• slámu možno zakoupit na místě – 3,- EUR / 1 balík 
• piliny možno zakoupit na místě – 10,- EUR / 1 balík 
• připojení na elektřinu po dobu závodů – 20,- EUR 
• úhrada bude provedena při prezentaci spolu s úhradou zápisného 

 
3.6. veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 
 
 
Veterinární p ředpisy  
 
4.1. Koně musí mít platný průkaz (poslední očkování proti koňské chřipce v průběhu uplynulých 6    
       měsíců+21 dní) a Cogginstest, který v České republice nesmí být starší než 2 roky 
 
 
Poskytované služby:  
 
5.1. veterinární služba:      Jana Schmidtová 
5.2. podkovářská služba:   Petr Potůček 
5.3. lékařská služby:          Martina Jansová 
 
 
Ostatní ustanovení:  
 
6.1. Soutěžní obdélník bude otevřen pro trénink v pátek do 20.00 hodin 
6.2. Účast je otevřená. Kůň smí startovat dvakrát denně 
6.3. V soutěžích DBT musí jezdec startovat vždy ve stejné kategorii a se stejným koněm. 
6.4. Dekorování a předávání cen proběhne vždy ihned po ukončení soutěže. 



6.5. Pořadatel neručí za případné ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců, koní a diváků v průběhu  
       závodů. 
6.6. Kancelář závodů zřízena v jezdeckém areálu Panská lícha u hlavní tribuny ve srubu. Veškeré     
       informace na tel. č.: 603 268 628. 
 
 
 
 
Rozpis schválen OV JMO ČJF dne: 2.4.2015                   Za  pořadatele : Lenka Sekaninová 
                     Josef Hrabálek 


