Jezdecká stáj – subjekt ČJF (MK0001)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
723K1 – 23.7.2016

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů:
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů:
1.1.4. Pořadatel:
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů:
1.1.7. Místo konání:
1.1.8. Omezující kritéria:

CSN C
723K1
Skokový pohárek PONY 2016 Děpoltovice
Pegas Děpoltovice MK 0001
23.7.2016
Jezdecký areál Děpoltovice
-

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování:

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
2.2. Přihlášky

Antonín Pastier
Bedřichová Petra
Roman Krejčík
Vít Čmolík
Roman Krejčík, Jana Lahodná, Miroslav Mička
Petr Mašek
ze sboru rozhodčích
Aleš Suchánek
Roman Krejčík
Nemocnice Karlovy Vary
MVDr. Molcarová Vendula
zajištěna – na zavolání

50 x 80m, povrch geotextilie, písčitý
25 x 40m, povrch geotextilie, písčitý
20 x 50m, povrch geotextilie, písčitý

20.7.2016 – 22:00 hodin

23.7.2016 prezentace 8,00 – 9,00 hod.
23.7.2016 soutěž č.1 – 10,00 hod. a následně další soutěže
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový rozvrh na základě došlých přihlášek
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2.3. Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(vyjímku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)
2.4. Prezentace

23.7.2016 od 8:00 do 9:00 hodin, možno i telefonicky: +420 606 489 175

2.5. Technická porada

nekoná se

2.6. Start soutěží (zkoušek)

23.7.2016 – 10:00 hodin
soutěže v pořadí : 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6

2.7. Sekretariát závodů

od 8:00 hodin

2.8. Další důležité informace
počtu došlých přihlášek

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na

3. Přehled jednotlivých kol soutěží – soutěže jsou dvoukolové

PONY

Bronz tour

1.kolo ZP
handicap
2.kolo ZLP handicap
Dvoukolová soutěž s finálem

PONY

Silver tour

1.kolo LP
handicap
2.kolo SP
handicap
Dvoukolová soutěž s finálem

PONY

Gold tour

1.kolo STP
handicap
2.kolo STP
handicap
Dvoukolová soutěž s finálem

4. Soutěže, zápisné a ceny
4.1. Soutěž č.1 - Skoková soutěž „ZP“ - handicap na čas - Cena HORSE SHOP Karlovy Vary
Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.1.
1. kolo Bronze tour, otevřená soutěž pro pony
Startovné 250,- CZK - 1.- 5.místo floty a věcné ceny v celkové finanční hodnotě 1 000,- CZK
4.2. Soutěž č.2 - Skoková soutěž „LP“ - handicap na čas – Cena JANA HORSE Karlovy Vary
Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.1.
1. kolo Silver tour, otevřená soutěž pro pony
Startovné 300,- CZK - 1.- 5.místo floty a věcné ceny v celkové finanční hodnotě 1 000,- CZK

4.3. Soutěž č.3 - Skoková soutěž „STP“ - handicap na čas – Cena Stanislav Hakr - EQUISERVIS
Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.1.
1. kolo Gold tour, otevřená soutěž pro pony
Startovné 350,- CZK - 1.- 5.místo floty a věcné ceny v celkové finanční hodnotě 1 000,- CZK
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4.4. Soutěž č.4 - Skoková soutěž „ZLP“ handicap s finálem - 2.kolo Bronze tour
Rozhodování dle čl. 276.1.5 N
Do druhého kola postupují všichni startující , kteří dokončili první kolo.
Do finále se nominuje 10 nejlepších dvojic podle umístění z obou kol,v každém případě všichni bez
trestných bodů. Do finále si nesou body ze základních kol a startují v obráceném pořádí dle výsledků.
Startovné 250,- CZK
1.- 5.místo floty a peněžité ceny celkové hodnotě 4 000,- CZK
( 1 400,-; 900,-; 700,-; 600,-; 400,- CZK )
4.5. Soutěž č.5 - Skoková soutěž „SP” handicap s finálem - 2.kolo Silver tour
Rozhodování dle čl. 276.1.5 N
Do druhého kola postupují všichni startující, kteří dokončili první kolo.
Do finále postupuje 10 nejlepších dvojic podle umístění z obou kol,v každém případě všichni bez
trestných bodů. Do finále si nesou body ze základních kol a startují v obráceném pořadí dle výsledků.
Startovné 300,- CZK
1.- 5.místo floty a peněžité ceny celkové hodnotě 6 000,- CZK
( 1 700,-; 1 500,-; 1 200,-; 900,-; 700,- CZK )
4.6. Soutěž č.6 - Skoková soutěž „STP” handicap s finálem - 2.kolo Gold tour
Rozhodování dle čl. 276.1.5 N
Do druhého kola postupují všichni startující, kteří dokončili první kolo.
Do finále postupuje 10 nejlepších dvojic podle umístění z obou kol,v každém případě všichni bez
trestných bodů. Do finále si nesou body ze základních kol a startují v obráceném pořadí dle výsledků.
Startovné 350,- CZK
1.- 5.místo floty a peněžité ceny celkové hodnotě 10 000,- CZK
( 3 500,-; 2 500,-; 1 800,-; 1 200,-; 1 000,- CZK )
4.7. Soutěž č.7 - Skoková soutěž “ZLP” handicap pro jezdce, kteří nedokončili první kolo
Cena GLORD Hana Hughies
Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.1. – na čas
Startovné 250,- CZK - 1.- 5.místo floty a věcné ceny v celkové finanční hodnotě 1 000,- CZK
5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto
rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.
5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní pro letošní
rok, veterinární přejímka probíhá před vyložením koní, během prezentace jezdců.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
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5.2.3.

Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro
případnou kontrolu SVS.

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace

-

6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich
poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže / ukázky (tedy i za případné úrazy)
je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18-ti let jejich rodiče.
6.2. Úhrady a platby
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel
Správní poplatky :
Vyžádaná změna pořadí startu povolená sborem rozhodčích …100,-Kč/start
Dodatečná přihláška soutěžících ………………………………………….300,-Kč/start
6.3. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců
v kolbišti a opracovišti !
6.4. Ustájení
zajistí pořadatel za 300,-- Kč za box/den - Nutno předem objednat
6.5. Ubytování, elektrické přípojky
na objednávku přímo v areálu Pegas za 650 Kč -dvojlůžkový pokoj za noc
kontakt : tel: 353 851 000, 776 280 541, fax: 353 851 650
připojení na el. proud – 500Kč
6.6. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště, po celý den v restauraci
Parkování vozidel – v areálu Pegas Děpoltovice nad halou
7. Partneři závodů – Obec Děpoltovice, Město Nová Rola, Karlovarský kraj, Jana Horse Karlovy Vary,
Equiservis Rudná u Prahy, Hollandia Karlovy Vary a.s., Jezdecké potřeby GLORD Vrbno nad Lesy, Pekárna
PIHa s.r.o. Hostouň, Horse Shop Dolní Dvory, -BO-NO8. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Roman Krejčík – 22.5.2016
Rozpis za OV ČJF schválil: Vít Čmolík – 25.5.2016

