4.ročník Ford Cup 2013
13.7.-14.7.2013

ROZPIS
4.ročník Ford Cup 2013
Stáj SKL Trojanovice 713H1
Základní údaje:
Pořadatel
Datum konání
Místo konání
Kolbiště
Opracoviště

Stáj SKL Trojanovice H0244
13.-14.7.2013
jezdecký areál Trojanovice
pískové 45 x 70 m
pískové 24 x 65 m a 18 x 30 m

Funkcionáři závodů:
Ředitel
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí

Kopecký Radomír st.
Bauer Richard
Babor Zdeněk
Kopišová Monika
Školeková Zuzana
Dulavová Irena
Sekretariát
Biolková Iveta
Stavitel parkuru
Strnadel Miroslav
Asistent stavitele
Zwinger Jiří
Zpracování výsledků Zuzana Školeková
Hlasatel
Dulavová Irena, Zdeněk Babor
Steward
určí hl.rozhodčí

Technické údaje:
Předpisy

PJS, pravidla pony a ustanovení tohoto rozpisu

Soutěže:
Sobota 13.7.2013
1. Parkur st.“ZLP handicap“ pro všechny kat.pony.
Hodnocení čl. 298.2.1 na limit
Startovné 300,- Kč, poukazy pro prvních šest umístěných v hodnotě 5000,-Kč
2. Parkur st.“LP handicap“ pro všechny kat.pony.
Hodnocení čl. 238.2.1 na čas
Startovné 300,-Kč, poukazy pro prvních šest umístěných v hodnotě 5000,-Kč
3. Parkur st.“SP handicap“ pro všechny kat.pony.
Hodnocení čl. 238.2.2 na jedno rozeskakování
Startovné 350,-Kč, poukazy pro prvních šest umístěných v hodnotě 5000,-Kč
4. Parkur st.“STP handicap“. pro všechny kat.pony.
Hodnocení čl. 238.2.1 na čas
Startovné 350,-Kč, poukazy pro prvních šest umístěných v hodnotě 5000,-Kč

5. Soutěž o cenu Trojanovice Team
Stupňovaná obtížnost do 100cm
8 překážek bez žolíka, na čas.
Hodnocení čl.269
Startovné 300,- Kč, poukazy pro prvních šest umístěných v hodnotě 5000,- Kč
6. Soutěž o cenu PREMINU
Stupňovaná obtížnost do 110 cm
8 překážek, bez žolíka, na čas.
Hodnocení čl.269
Startovné 400,- Kč věcné výhry pro prvních 5 umístěných v hodnotě 10000,-Kč
7. Soutěž o cenu firmy FARNAM
Parkur st. „L**“
Hodnocení čl. 276.2 soutěž s finálem
Počet jezdců do finále bude určen po prezentaci. Jezdci postupují do finále s nula
trestnými body, v základním kole rozhodují tr.b. a čas.
Startovné 500,- Kč, věcné výhry pro prvních 10 umístěných v hodnotě 20000,8. Soutěž o cenu firmy STRNADEL Frenštát, spol.s.r.o
Kvalifikační soutěž st. „S**“
Hodnocení čl.238.2.1 na čas
Startovné 600,- Kč, finanční výhry pro prvních osm umístěných v hodnotě min.
25000,- Kčv, 1-5.místo přilba CASCO
Neděle 14.7.2013
9. Cena Jezdecké potřeby Elen Kopecká
Skok stupně L**
hodnocení PJS 238.2.1 na čas
poukazy a věcné ceny pro prvních deset umístěných v hodnotě 20.000,- Kč
sedlo od Firmy Baloun
Jeden z umístěných na 1-5 místě, obdrží od sponzora soutěže sedlo.
Kritéria pro výhru sedla jsou následující:sponzor vybere dvojici na
základě celkového harmonického projevu dvojice na parkuru (uvolněnost,
proježděnost a souhra jezdce s koněm)
2.-.6.místo přilba Casco
Startovné 700,- Kč
A. Soutěž „Mini-maxi“ jen pro oslovené jezdce.
Bez startovného
Vítěz 5000,-Kč
B. Vozatajské ukázky pro pozvané jednospřeží a dvojspřeží.
Dvoukolová soutěž
Bez startovného, finanční výhry pro všechny zúčastněné v hodnotě 5000,-Kč
C. Pony dostih-ukázka domácích žokejů

10. 4.ročník

Ford Cup 2013

Skok stupně S**
Soutěž je přístupná jen dvojicím, které dokončili soutěž č.8
hodnocení PJS 276.2N soutěž s finálem
Počet dvojic postupujících do finále bude určen při prezentaci. V základním kole rozhodují
tr.b. a čas.
Výsledkem finále je součet trestných bodů soutěžících ze základního kola a trestné body
získané ve finále. V případě rovnosti tohoto součtu rozhoduje čas finále.
Hlavní rozhodčí může upravit startovní pořadí ve finále, tak aby jezdci na dvou koních měli
dostatek času na přípravu druhého koně.

Vítěz automobil zn.Ford Ka TREND v hodnotě 195 490,-Kč
Finanční ceny pro 2.-20. umístěného v hodnotě 85000 Kč
(20000-15000-10000-8000- 6000-5000-4000-3000-2000, dalších deset umístěných
po 1.200,-)
Startovné 1200,-Kč

Předběžný časový program:
Sobota 13.7.2013

do 8.00
od 8.30
Neděle 14.7.2013 do 8.00
od 9.00
od 14.00

prezentace soutěží
skokové soutěže č.1-8
prezentace soutěží
skokové soutěže č. 9, A, B, C,
hlavní soutěž č.10

Jakékoliv změny v přihláškách budou přijaty pro všechny soutěže do čtvrtku
11.7.2013 do 18.00 hodin. Po tomto termínu budou uplatněny správní poplatky dle
Přílohy I.Všeobecných pravidel. ( TEL. 737 301 035)

Všeobecné údaje:
1. Jmenovité přihlášky se všemi údaji ( u pony včetně KVH + ročník narození jezdců)
a kontaktním telefonem zasílejte na adresu: Stáj SKL Trojanovice, č.p. 223
744 01 Frenštát p.R. nebo na E-mail: stajskl@seznam.cz
2. Uzávěrka přihlášek :
3. Objednávka boxů do středys 3.7.2013

4. přihláška jezdců a koní pondělí 8.7.2013 Změny v přihláškách nebo dohlášky po
termínu uzávěrky budou zpoplatněny, pokud budou přijaty.
3. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
4. Ustájení : pevný box včetně podestýlky a sena za každý den 600,-Kč, zajištění
boxů dle došlých přihlášek
Ustájení nutno objednat do uzávěrky, v případě nevykrytí objednaných boxů platí
vysílající složka boxy v plné výši !!!!!
5. Připojení kamionu na elektrickou energii 200,- Kč/den.
6. Náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží v kanceláři závodů před vyložením koní řádně vyplněné
zdravotní průkazy koní, obsahující všechny náležitosti (správné vakcinační schéma-chřipka,
vyšetření krve na infekční anemii) pro přepravu koní pro rok 2013

Poskytované služby:
1.
2.
3.
4.

Lékařskou službu zajišťuje pořadatel
Veterinární službu zajišťuje pořadatel proti úhradě za provedené úkony.
Podkovářskou službu zabezpečí pořadatel proti úhradě za provedené úkony.
Ubytování v nejbližším okolí na www.frenstat.info

Ostatní ustanovení:
1.
2.

Floty dle PJS
Sekretariát závodů je umístěn v klubovně od 7.00 hodin. Prezentace možná
telefonicky na čísle 737 301 035
3. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.
4. Pořadatel odmítá jakoukoliv odpovědnost za nehody a nemoci,které by postihly
účastníky závodů nebo jejich koně. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí.

Ředitel závodů
Kopecký Radomír
Rozpis byl schválen 4.7.2013 (68/2013)

