Rozpis hobby závodů v Rudě
I. Základní údaje:
Pořadatel : JK Ruda
Datum konání : 15. 7. 2017
Kolbiště: travnaté 60x100 m
Opracoviště : travnaté 40x60 m
Funkcionáři : Hlavní rozhodčí: Ing. Alena Jiroušová
Rozhodčí: jana Urbanová
Hlavní komisař na opracovišti: Petr Habrcetl
Tajemnice závodů: Jitka Habrcetlová
Stavitel parkurů: Jaroslav Chvapil
II. Technické údaje:
Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis
Kategorie závodů: Hobby
Soutěže jsou přístupné pro členy ČJF, tréninkový úbor povolen.
Soutěže:
1. Jízda zručnosti - ukázka
2. Skoková ukázka – křížky 40 cm, hodnocení podle stup. A, čl. 238.2.2.
3. Skoková ukázka do 60 cm, hodnocení podle stup. A, čl. 238.2.2.
4. Parkur stupně ZZ, hodnocení podle stup. A, čl. 238.2.2.
5. Soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm, č1.269 (8 překážek, žolík 110 cm)
6. Parkur stupně Z, hodnocení podle stup. A, čl. 238.2.2.
7. Soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm, č1. 269 (8 překážek, žolík 120 cm)

III. Všeobecné údaje:
1. Přihlášky : mobil: 731 078 764
e-mail: jitka26@centrum.cz
2. Uzávěrka přihlášek: 13. 7. 2017;
Prezentace: telefonicky v pátek 14. 7. do 21:00 hod,
v sobotu nejpozději 60 min před začátkem soutěže;
3. Startovné: soutěže: č. 1 – 100 Kč, č. 2, 3, 4 – 150 Kč, č. 5, 6 a 7 – 200 Kč;
4. Odpovědnost za úrazy jezdců, koní, diváků a ztráty majetku pořadatel nenese;
5. Kancelář závodů: buňka u vstupu do areálu závodiště;
6. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit soutěže podle počtu a zájmu jezdců;
7. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka/přihlašovatel;
8. V soutěžích č. 2 - 4 bude povoleno opracování koní na kolbišti.

IV. Veterinární předpisy:
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR pro rok 2017.
Před vyložením koní je nutno odevzdat veterinární doklady v souladu s těmito pokyny.
V. Poskytované služby:
Zdravotní služba - MUDr. Klára Dolhá
Veterinární služba - MVDr. Jan Biňovec- proti úhradě
Stravování - za úhradu v jezdeckém areálu
VI. Ostatní ustanovení:
1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle VP čl.127;
2. Ceny pro umístěné na 1. – 3. místě jsou ve všech soutěžích věcné;
3. Zápisné nebude vybíráno;
4. Startovné - bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci;
5. Technická porada se nekoná;
6. Sázky nejsou povoleny;
7. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za újmy nebo škody, které by mohly postihnout účastníky závodu
nebo koně;
8. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno
volné pobíhání psů po celém areálu;
9. Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody a nemoci, které by postihly
účastníky závodu, nebo koně.

VII. Předběžný časový program:
Začátek v 9:30 hod soutěží č. 1.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu na základě došlých přihlášek.

Rozpis byl schválen dne: Michael Moudrý 9.6.2017

