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SIDE SADDLE SHOW VELTRUSY 2018 

INFORMACE PRO ÚČASTNICE ZÁVODŮ 

(prosíme, ověřte si případné změny před odjezdem na závod na www.damyvsedle.cz, děkujeme) 

ÚVODEM:  

Každým rokem se snažíme zajistit vysokou úroveň akce jak pro veřejnost, tak pro Vás, účastníky. V letošním 

roce se v rámci Side saddle show (SSS) budou konat tři soutěže pod patronací The Side Saddle Association (dále 

SSA) a celé klání bude rozhodovat SSA delegovaná rozhodčí Nadya Brown. Bez respektování nutných základních 

organizačních pravidel není bohužel možné tuto úroveň udržet. Prosíme Vás, abyste podaly přihlášky včas a 

dodržely termíny úhrad potřebných záloh. Velmi tím pomůžete organizátorům, kteří akci věnují hodiny svého 

volného času bez nároku na honorář. 

Děkujeme 

POŘADATEL 

Zájmový spolek Dámy v sedle, Ostrov 58, 277 46, Veltrusy 

MÍSTO KONÁNÍ AKCE  

Zájmový spolek Dámy v sedle, Ostrov 58, 277 46, Veltrusy 

DATUM 

               8. května 2018 

KONTAKTY PRO ÚČASTNÍKY AKCE 

Karolína Fränkelová – předseda spolku Dámy v sedle (přihlášky, organizace) 

Tel: +420 725 137 017 

e-mail: info@damyvsedle.cz nebo karol.fr@seznam.cz  

Kamila Rohánková – (sponzoring, zasílání info pro komentátora) 

Tel: +420 602 170 517 

e-mail: kamilarh@seznam.cz  

 

FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ  

 Ředitel    PhDr. Pavel Ecler 

 Tajemník   Karolína Fränkelová 

 Hlavní rozhodčí  Nadya Brown (GB) 

 Sbor rozhodčích  Monika Krausová (CZ) 

 Hlasatel   Ivana Seifertová 

 Výsledkový servis  Jiří Bárta 

 Veterinární dozor  MVDr. Markéta Petráňová 

 

 

http://www.damyvsedle.cz/
mailto:info@damyvsedle.cz
mailto:karol.fr@seznam.cz
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PŘIHLÁŠKY 

Na Side Saddle Show Veltrusy je NUTNÉ se přihlásit předem. POZOR! Nepřihlášeným účastníkům nelze 

zaručit servis pro účastníky. 

Účastník je považován za přihlášeného okamžikem potvrzení vyplněné přihlášky a uhrazením 

nevratné zálohy ve výši 500,- Kč/ kůň, nejpozději do 15. 4. 2018. Každá přihláška bude po přijetí 

označena číslem, které slouží zároveň jako variabilní symbol pro bezhotovostní platby.  

Č. účtu: 2400600346/2010 

Uzávěrka přihlášek 

 Jmenovité přihlášky 15.4.2018 

 Konečné přihlášky 7.5.2018 možno i telefonicky 

STARTOVNÉ  

Startovní poplatek za zvolené soutěže je nutno uhradit v hotovosti nejpozději do 8:00 v den konání 

akce 

 
drezura Z4, KÜR   

 
350,- Kč 

 
soutěže Side Saddle Association (Equitation, jízda elegance, jízda elegance kostýmová)  

 
250,- Kč 

 
soutěže ostatní (zručnost děti) 

 
200,- Kč 

 
soutěž Pas-de-deux  

 
300,- Kč 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE 

Příjezd účastníků 

 Úterý 8.5.2018 v době od 6:00 do 8:00, výjimky pouze po předchozí dohodě s pořadatelem. Bez 

přítomnosti veterináře nelze koně převzít do soutěže.  

 Všichni účastníci musí být po celou dobu akce označeni (číslo).  

Prezentace 

 8.5.2018 v 6.00 – 8.00 hod 

Začátek soutěží  

 8.5.2018 úterý: začátek soutěží v 9:00 soutěž č. 1, ostatní soutěže následují 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na došlých přihláškách. 

 

Předpokládané ukončení akce: 

 8.5.2018 úterý v 17 hod 
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Veterinární přejímka koní: 

Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je 

nutno odevzdat platné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny.  

ZÁZEMÍ PRO KONĚ  

 Parkoviště pro vleky je v bezprostřední blízkosti opracoviště. Ostraha kontroluje i tento prostor. 

 Podkovářská a veterinární služba zajištěna proti úhradě v hotovosti. 

ZÁZEMÍ PRO JEZDCE  

Stravování 

Stravování je zajištěno v místní restauraci na vlastní náklady. 

Toalety a tekoucí voda  

V areálu čestného dvora zámku 

Zdravotní služba 

MUDr. Markéta Richterová 

KOLBIŠTĚ  

Kolbiště venkovní – 60 x 20 povrch tráva 

Opracoviště venkovní – 70 x 30 povrch tráva 

PŘEDPISY  

Pravidla jezdeckého sportu s úpravami pro dámská sedla, pravidla SSA a tento rozpis 

SOUTĚŽE  

1. Drezúra st. Z  

Národní úloha Z4/2016 čtená, každý účastník si zajistí svého čtenáře. Jezdkyně ustrojená dle 

dodatku PJS pro DS (není povoleno startovat v sukni!!!). Ústroj koně dle dodatku PJS pro DS. Jedna 

známka za ústroj bude udělena speciálním rozhodčím jako součást souhrnných známek. 

Koně: čtyřletí a starší 

Jezdci: otevřené pro všechny jezdce 

Uzdění: jednoduché udidlo dle PJS  

2. Jízda elegance (SSA) 

Startovní pole bude rozděleno losováním do skupin podle počtu přihlášených. Odborně-laická 

porota posoudí všechny účastnice v kroku, klusu a cvalu a jednotlivě je ohodnotí stupnicí od 1 do 

10. Umístí se pět dvojic s nejvyšším počtem bodů. V případě shody mohou být dámy požádány o 

krátkou volnou sestavu. Do této soutěže je podmínkou tzv. habit – tj. sako + zástěra, cylindr či 

buřinka, mladší 18 ti let s bezpečnostní přilbou. 

3. Soutěž EQUITATION (SSA) 

Úloha Equitation senioři open 2018 (SSA). V této soutěži se dáma předvede v předepsané úloze a 

následně bude podrobena důkladné kontrole výstroje koně i svého jezdeckého oděvu. Rozhoduje 

speciální rozhodčí ze zahraničí a jeden český rozhodčí.  
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Do této soutěže je možné se přihlásit i jen do drezurní části, bez hodnocení výstroje a oděvu. 

Variantu s nebo bez hodnocení uveďte v přihlášce.  

Hodnotí se:  

- barevné ladění uzdění a sedla, korespondence materiálů přezek a udidel, zapnutí přezek 

podhrdelníku, nánosníku, podpínacího řetízku, dotažení balančního řemene 

- zapletení hřívy a ocasu, čistota koně, výstroje, oděvu 

- barevné ladění habitu (sako, zástěra, rukavice, plastron, vestička, cylindr, boty), minimální výška 

cylindru, výška posazení ostruhy, uložení nohy ve skokové hlavě, síťka, hůlka 

- sed a vliv jezdkyně, vzpřímenost, stabilita holeně, stabilita hůlky a držení rukou 

- projev a ochota koně v pohybu ve všech chodech, rovnost na stěnách, ohnutí v oblouku 

4. Drezúra st. Z-L volná sestava kür 

Volnou sestavu, obsahující předepsané prvky, předvede jezdkyně s hudebním podkreslením dle 

vlastního výběru. Jezdec si předem zvolí (v přihlášce specifikuje), jakou obtížnost pojede. Délka 

úlohy od pozdravu po pozdrav 5´15´´ - 6 min. Ústroj koně a jezdce libovolná, dámské sedlo 

povinné. Úroveň Z a L je hodnocena společně. 

Koně: čtyřletí a starší 

Jezdci: otevřené pro všechny jezdce 

Uzdění: úroveň Z – uzdečka nebo pelham se 2 otěžemi, úroveň L povolena plná uzda nebo pelham 

5. Jízda zručnosti děti 

Dítě na koni absolvuje trasu obsahující několik „překážek“ např. slalom, průjezd brankou, házení na 

cíl, přenášení předmětu… Za každou chybně projetou překážku či odmítnutí poslušnosti inkasuje 4 

trestné body. O vítězi rozhoduje počet trestných bodů. V případě rovnosti rozhoduje čas. Soutěž je 

přístupná dětem v dámském sedle s doprovodem, povinná je bezpečnostní přilba. 

6. Soutěž Pas-de-deux 

Volnou sestavu obsahující libovolné prvky, předvede dámská či smíšená dvojice s hudebním 

podkreslením dle vlastního výběru. Délka úlohy od pozdravu po pozdrav je max. 5 min. ústroj koní i 

jezdců je ponechána na kreativitě dvojice, podmínkou je jedno dámské sedlo. Hodnocení bude 

probíhat odborně laickou porotou 

7. Jízda elegance kostýmová (SSA) 

Startovní pole bude rozděleno losováním do skupin podle počtu přihlášených. Odborně-laická 

porota posoudí všechny účastnice v kroku, klusu a cvalu. Jednotlivě ohodnotí stupnicí 1–10. Umístí 

se pět dvojic s nejvyšším počtem bodů. V případě shody mohou být dámy požádány o krátkou 

volnou sestavu. Ústroj je ponechán na kreativitě dámy, podmínkou je dámské sedlo. Nejsou 

povoleny tzv. fancy kostýmy (převlečení za něco – maska). 

 

DEKOROVÁNÍ  

Ve všech soutěžích floty na 1. – 5. místě  

Ve všech soutěžích věcné ceny na 1. – 3. místě 
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KÜR A PAS-DE-DEUX 

Hudbu je nutné připravit na CD nebo Flash disk. Za kvalitu použitelnosti hudby odpovídá účastník. 

Hudbu je po dohodě se zvukařem možno vyzkoušet – bez koně! – v úterý ráno před začátkem soutěží 

nebo v polední pauze. 

VSTUPNÉ  

Dobrovolné 

OSTATNÍ  

Námitky a stížnosti proti rozhodnutí rozhodčích lze podat v souladu s PJS. 

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody, onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na došlých přihláškách. 

 

SCHVÁLENÍ ROZPISU  

Rozpis schválen 25. 2. 2018  VV Dámy v sedle, z.s. 

 

 

 

 


