
JK KxK ACHK Svržno – subjekt ČJF (MD043
 Rozpis jezdeckých závodů ČJF

26.6.2016 
 Drezurní závody Svržno, kval. ZČDT a OM Západočeské oblasti v drezuře děti a

pony

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace

1.1.1. Kategorie závodů: CDN-C
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 626D1
1.1.3. Název závodů: Drezurní závody Svržno, kval. ZČDT a OM ZČO děti a pony
1.1.4. Pořadatel: JK KxK ACHK Svržno MD 043
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů: 26.06.2016 neděle
1.1.7. Místo konání: Areál chovu koní Svržno , Svržno 20, 34525 Hostouň
1.1.8. Omezující kritéria:

1.2. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Michaela Kodadová    tel. 777231549
Sekretář závodů: Jitka Havlová    tel. 606550558
Kontaktní osoba: Radek Smolík   tel. 736784303
Hlavní rozhodčí: Vít Čmolík
Sbor rozhodčích: Pavla Chocholoušová, Bc. Eva Chromcová, Eliška Čmolíková,                 

Ing. Eva Mentlíková

Kontaktní email:   Nikoliv přihlašovací !
kone.svrzno@seznam.cz 

Komisař na opracovišti: Miroslav Koza
Hlasatel: Tereza Břenková
Zpracovatel výsledků: Radek Smolík
Lékařská služba: Lenka Foistová
Veterinární dozor: MVDr. Karel Šlajs
Podkovář: Richard Kolísek

1.3. Technické parametry
1.3.1. Drezurní obdélník : 20x60m – písek, hala 20x40m - písek
1.3.2. Opracoviště: kolbiště ve dvoře 20x40m - písek
1.3.3.

2. Přihlášky a časový rozvrh

---------------
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2.1. Uzávěrka – 21.6.2016

2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)

2.3. Prezentace nejpozději 1 hod před startem v dané soutěži

2.4. Technická porada se nekoná

2.5. Start soutěží  dle přihlášených – začátek 8.30

2.6. Sekretariát závodů v     restauraci Svržno od 7.30 a od 10.30 hod u drezurního obdélníku 

2.7. Další důležité informace – volný pohyb psů v areálu je zakázán – děkujeme za pochopení 

3. Přehled jednotlivých kol soutěží :  Neděle 26.6.2016 : od 8.30 - Z1, P4, P5 v hale 20x40m,                
 od 10,30 – DÚ-A, L0, DD, JÚ, JD na horním drezurním obdélníku 20x60m 

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny

Neděle 26.6. 2016

Soutěž č.1 –  „Z“ - drezurní úloha Z1/2016 – otevřená soutěž, kval.kolo ZČDT děti
       Startovné: 200,-Kč - Ceny věcné min. 1000,-Kč pro 1.-3. místo

       Soutěž č.2 –  „Z“ - drezurní úloha P4/2016 –  kval.kolo ZČDT pony a OM ZČO pony
Startovné: 100,-Kč – Ceny věcné v hodnotě min. 1000,-Kč pro 1.-3. místo, 
OM - ZČO poukázky pro 1.-3. místo v hodnotě 4000,-Kč (2000/ 1300/ 700) 
+ medaile, OM - Podkovářství Kolísek poháry a floty pro všechny účastníky OM

                                 
Soutěž č.3 –  „Z“ - drezurní úloha P5/2016 – otevřená soutěž pro pony a zároveň kval.kolo ZČDT pony

       Startovné: 100,-Kč - Ceny věcné v hodnotě min. 1000,-Kč pro 1.-3. místo

Soutěž č.4 –  „Z“ - drezurní úloha DÚ-A/2016 – otevřená soutěž, kval.kolo ZČDT děti a OM ZČO děti
Startovné: 300,-Kč – Ceny fin. 2400,-Kč (800/600/400/300/300),

                                 OM - ZČO poukázky pro 1.-3. místo v hodnotě 4000,-Kč (2000/ 1300/ 700) 
+ medaile, OM - Podkovářství Kolísek poháry a floty pro všechny účastníky OM           

http://prihlasky.cjf.cz/
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Soutěž č.5 –  „L“ - drezurní úloha L0/2016 – otevřená soutěž a zároveň kval.kolo ZČDT jun.a ml.jezdci
Startovné 300,-Kč – Ceny věcné v hodnotě min. 3000,-Kč pro 1.-5. místo

 
       Soutěž č.6 –  „L“ - drezurní úloha DD/2016 – otevřená soutěž a zároveň kval. kolo ZČDT jun.a ml.jezdci

Startovné 300,-Kč – Ceny věcné v hodnotě min. 3000,-Kč pro 1.-5. místo

Soutěž č.7 –  „S“ - drezurní úloha JÚ/2016 – otevřená soutěž a zároveň kval.kolo ZČDT senioři
Startovné 350,-Kč – Ceny fin.min. 2000,-Kč (1000/600/400)

Soutěž č.8 –  „S“ - drezurní úloha JD/2016 – otevřená soutěž a zároveň kval.kolo ZČDT senioři
Startovné 350,-Kč – Ceny fin.min. 3000,-Kč (1500/1000/500)

Všechny úlohy budou čtené.

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy 

5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.

5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126.
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128. 
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.

5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které

musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok
2016 – AIE neg. Ne starší 6 měsíců, očkování dle předepsaného  schématu.

5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.

5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace – učastníky ZČDT jsou všichni přihlášení jezdci v     dané věkové 
kategorii – nutno uvést při prezentaci! 

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 (tedy i za případné
úrazy)  je  dle  VP  odst.  118  plně  odpovědný  přihlašovatel.  Veškeré  náklady  spojené  s účastí  na
závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
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6.2. Informace pro majitele psů
Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

6.3. Ustájení
Ustájení pořadatel zajistí proti objednání 300,-Kč / den nebo 500,-Kč / noc

6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel zajistí proti objednání 1250,-Kč / pokoj se snídaní / nebo 200,-Kč/chatka

6.5. 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
Parkování vozidel – před areálem na zpevněné ploše

7. Partneři závodů – Západočeská jezdecká oblast a Podkovářství Kolísek
                                

8. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: Michaela Kodadová Rozpis za OV ČJF schválil: Daniel Komenda
                                                                                                                             13.5.2016


