Jezdecká stáj – JS Farma Hrádek (MA119)

Rozpis jezdeckých závodů
Podzimní Měšicko - Mratínský skokový festival
2. 10. 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:

CSN
918A1
Podzimní Měšicko - Mratínský skokový festival
JS Farma Hrádek
Pony park Měšice
2. 10. 2016
Reimerova 164, Mratín, 250 63

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stavitel tratí/parkurů:
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:

Veronika Křížková
Romana Kvapilová, Tel.: 608 567 765
Veronika Staňková, Tel.: 739 041 878
Starostová Lucie Ing (A0182)
Jindřich Suchel (B0016)
Neumannová Ilona Ing. (A0144 )
Ludvik Jandourek Ing. (B0237)
Baštová Eliška Ing. (A0095)
Aleš Suchánek
Ivana Nejedlá, Tel.: 602 956 983
MUDr. Richterová Markéta
MVDr. Pernicová Věra
Pořadatel nezajištuje

70x50m písek, štěpka
25x70m písek, štěpka
Společné opracování na kolbišti pro skokovou soutěž č. 2 a č. 3.
V případě, že bude více jak 15 startujících v soutěži, bude
opracování rozděleno na skupiny.

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka:
Závazné přihlášky posílejte přes online přihláškový systém ČJF do pátku 30. 10. 2016 do 23h.
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)
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2.3. Prezentace
Den předem 1. 10. 2016 telefonicky, doporučujeme i formou SMS, od 18:00 do 21:00 hodin
a v den konání závodů 2. 10. 2016 od 6:00 do 7:00 na tel. 739 041 878.
2.4. Technická porada
Nekoná se
2.5. Start soutěží (zkoušek)
Start skokové soutěže č. 1. v 8:00, další soutěže plynule navazují po nezbytných technických
přestávkách.
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.
2.6. Sekretariát závodů
Pracuje v přízemí věže rozhodčích po celou dobu závodů.
3. Technická ustanovení
3.1. Předpisy
3.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
3.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126, na koních bude dekorováno vždy alespoň
prvních pět umístěných
3.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
3.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
3.2. Veterinární předpisy
3.2.1. 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. Průkazy koní musí být uschovány po celou dobu závodů v sekretariátu, pro
případnou kontrolu SVS.
3.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
3.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

4. Soutěže
4.1 Pony handicap ZP
Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování.
Zápisné 300,- Kč.
Věcné ceny na 1. – 5. místě v hodnotě 3000,- Kč, floty dle PJS, poháry a ceny od
sponzorů.
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4.2 Skoková soutěž stupně„ZZ“ na limitovaný čas
Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování.
Zápisné 300,- Kč.
Věcné ceny na 1. – 5. místě v hodnotě 3000,- Kč , floty dle PJS, poháry.
4.3 Skoková soutěž stupně „ZM“ na limitovaný čas
Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování.
Zápisné 300,- Kč .
Věcné ceny vyplácené v korunách na 1. – 5. místě v hodnotě 3100,- Kč,
(1000,- 700,- 600,- 500,- 300,-), floty dle PJS, poháry a cena od sponzorů.
4.4 Skoková soutěž stupně ,,Z“ s následným rozeskakováním
Oddělení A) soutěž pouze pro jezdce a koně startující 1. a 2. rokem
Oddělení B) soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2, návazné rozeskakování čl. 298.2.4.
Zápisné 350,- Kč.
Věcné ceny pro každé oddělení vyplácené v korunách na 1. - 5. místě v hodnotě 4100,- Kč,
(1400,- 1000,- 800,- 500,- 400,-), floty dle PJS, poháry a cena od sponzorů.
4.5 Skoková soutěž stupně „ZL“ na čas
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.1., bez rozeskakování, na čas.
Zápisné 400,- Kč.
Věcné ceny vyplácené v korunách na 1. - 5. místě v hodnotě 4800,- Kč,
(1600,- 1200,- 900,- 600,- 500,-), floty dle PJS, poháry a cena od sponzorů.
V každé soutěži bude zvlášť vyhlášena a oceněna tato dvojice:
1. nejupravenější dvojice
2. nejstylovější dvojice na parkuru
4. Ostatní info:
4.4.

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, u dětí do 18 let jejich
rodiče. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka/přihlašovatel.

4.5.

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 !
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4.6.

Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje

4.7.

Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje

4.8.

Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – nezajištuje pořadatel
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – v místech označených pořadatelem

5. Partneři závodů:

6. Schvalovací doložka:
Rozpis zpracoval: Veronika Staňková

Rozpis za OV ČJF schválil:
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