
Stáj 3K z.s. - MB0098

Rozpis jezdeckých závodů ČJF15.7.2017
S podporou města Poděbrady

Přihláška na závody: https://www.jezdectvi.org/zavody/170715B1

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace

1.1.1. Kategorie závodů: CSN – C, CSN - Hobby
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170715B1
1.1.3. Název závodů: Parkurové závody Stáj 3K
1.1.4. Pořadatel: Stáj 3K z.s.
1.1.5. Datum závodů: 15.7.2017
1.1.6. Místo konání: Poděbrady – Přední Lhota 14
1.1.7. Omezující kritéria: bez omezení

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů: Lucie Máchová – 602945835
Sekretář závodů: Lucie Kurková
Kontaktní osoba: Radim Mácha - 602122336
Hlavní rozhodčí: Magda Formandlová
Sbor rozhodčích: Michal Novotný, Tereza Šrámková, Martina Malinská
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů: Rudolf Michl
Komisař na opracovišti: sbor rozhodčích
Hlasatel: Monika Pospíšilová
Zpracovatel výsledků: Pavel Konupka
Lékařská služba: MEDSIM s.r.o.
Veterinární dozor: MVDr. Liska

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: otevřené pískové   – 75m x 60 m
1.3.2. Opracoviště: otevřené pískové   – 60 m x 50 m

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka                                          14.7.2017 14.00 hod.
2.2. Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: 
https://www.jezdectvi.org/zavody/170715B1

2.3. Prezentace                                      14.7.2017 od 18.00 – 20.00 hod., telefonicky na č. 776047244, 
2.4. Technická porada                         se nekoná
2.5. Start soutěží (zkoušek)  8.30h
2.6. Sekretariát závodů                       pod věži rozhodčích
2.7. Další důležité informace

3. Přehled jednotlivých kol soutěží: nejsou vícekolové soutěže
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4. Soutěže, startovné a ceny
č.1 – Skoková soutěž hobby st. ,,70“- pro jezdce a koně bez omezení

  hodnocení dle st. A-PJS čl. 298.2.1
  bez rozeskakování na limitovaný čas
  startovné 250,- Kč

č.2 – Skoková soutěž hobby st. ,,ZM“- pro jezdce a koně bez omezení
  hodnocení dle st. A-PJS čl. 298.2.1
  bez rozeskakování na limitovaný čas
  startovné 250,- Kč

č.3 – Skoková soutěž st. ,,Z“          - pro děti a juniory a pro všechny jezdce s koňmi startujícími 1 a 2  
                                                              rokem
                                                              hodnocení dle st. A-PJS čl. 238.2.2.

  jedno rozeskakování na čas
                                                              startovné 250,- Kč
č.4 – Skoková soutěž st. „Z“ - pro jezdce a koně bez omezení

  hodnocení dle st. A-PJS čl. 238.2.2.
  jedno rozeskakování na čas

                                                              startovné 300,- Kč
č.5 – Skoková soutěž st. „ZL“ - pro jezdce a koně bez omezení
                                                              hodnocení dle st. A-PJS čl. 238.2.2.

  jedno rozeskakování na čas
  startovné 300,- Kč

č.6 – Skoková soutěž st. „L**“ - pro jezdce a koně bez omezení
  hodnocení dle st. A-PJS čl. 238.2.2.
  jedno rozeskakování na čas
  startovné 350,- Kč

Ceny v soutěžích –  
Ve všech soutěžích floty dle PJS
Soutěž 3.- 5. – věcné ceny v poukázkách v hodnotě 2500,- Kč rozděleny mezi 1. – 5. umístěným 
jezdcem ( 700,-/600,-/500,-/400,-/300,-)
Soutěž č.6 - peněžitá cena v hodnotě 5000,- Kč bude vyplacena mezi 1. až  5.              
umístěným jezdcem (1600,-/1300,-/1000,-/700,-/400,-)

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.
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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

5.3.1. Soutěž č.3 pouze pro děti a juniory a pro jezdce starší na koních startujících 1. a 2. 
rokem

5.3.2. Ostatní soutěže bez omezení

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.

6.2. 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 !

6.3. Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje

6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje

6.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – na louce před kolbištěm

7. Partneři závodů

8. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Lucie Máchová     Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý
20.5.2017


