Rozpis

Jarní parkury
jezdecké závody 412H2
A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel
2. Datum konání
3. Místo konání
4. Přihlášky zasílejte

5. Funkcionáři

6. Ručení za škody

JK Dvůr Nové Zámky MH 0290
sobota 12. 4. 2014
Dvůr Nové Zámky, Nové Zámky 3, Mladeč
e‐mailem na adresu jkdvurnovezamky@seznam.cz
nebo SMS tel. 773 551 758 do středy 9. 4. 2014
V PŘIHLÁŠCE UVÁDĚJTE KONTAKTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO,
u pony KVH, u dětí a juniorů rok narození pro rozdělení do soutěží
Ředitel: MUDr. Andrea Dostálová
Sekretář: Šárka Dudová
Hlavní rozhodčí: Marta Nováková
Sbor rozhodčích: Anna Krobotová, ing. Pavel Hirka ‐ stylový rozhodčí
Stavitel: Simona Heidenreichová
Hl. komisař na opracovišti: Radko Heidenreich ml.
Hlasatel: Anna Krobotová
Výpočetní technika: Lucie Dudová
Pořadatel odmítá jakoukoliv odpovědnost za nehody, nemoci, které by
postihly účastníky tréninku nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody
pořadatel nehradí.

B. Technická ustanovení
 Předpisy
VP, PJS, STP ČJF, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.
 Podmínky účasti koní Koně musí být doprovázení průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4,
písm.c), zákona č.154/2000 Sb., který je při prezentaci vyžadován veterinárním lékařem.
 Peněžité plnění
startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS
 Kolbiště
písek + geotextilie Hiposafe 75x55 m
 Opracoviště
písek + geotextilie Hiposafe 70x45 m
 Ustájení
nové turnajové boxy, za úhradu 300.‐Kč/den
 Lékařská služba
zajišťuje přítomná zdravotní služba
 Podkovářská služba za úhradu přítomným kovářem
 Veterinární služba MVDr. Jitka Vokřálová
C. Disciplíny
1. pony handicap ZP – kvalifikační kolo ‐ Styl šampionát pony ČR 2014
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle č. 298.1.1., soutěž na styl jezdce.
Věcné ceny v hodnotě 1000 Kč.
2. pony handicap ZLP – kvalifikační kolo ‐ Styl šampionát pony ČR 2014
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle č. 298.1.1., soutěž na styl jezdce.
Věcné ceny v hodnotě 1000 Kč.
3. pony handicap LP – kvalifikační kolo ‐ Styl šampionát pony ČR 2014
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle č. 298.1.1., soutěž na styl jezdce.
Věcné ceny v hodnotě 1000 Kč.

4. skoková soutěž ZM – 90 cm ‐ parkur na limitovaný čas
Pro jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1.
Finanční ceny v hodnotě 1500,‐ Kč (500 – 400 – 300 – 300).
5. skoková soutěž Z – 100 cm ‐ parkur s následným rozeskakováním
Pro jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.4. Finanční ceny v hodnotě 1500,‐ Kč
(500 – 400 – 300 – 300). Floty dle PJS. Základní parkur – tab. A ‐ NE na čas, rozeskakování tab. A ‐ na čas.
6. skoková soutěž ZL – 110 ‐ parkur s následným rozeskakováním
Pro jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.4. Finanční ceny v hodnotě 2100,‐ Kč
(700 – 600 – 500 – 300). Základní parkur – tab. A ‐ NE na čas, rozeskakování tab. A ‐ na čas.
7. skoková soutěž L* ‐ 115 cm
Pro jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2, na čas, s rozeskakováním. Finanční
ceny v hodnotě 3000,‐ Kč ( 1000 – 800 – 500 – 400 – 300 ).
Předběžný časový harmonogram:
 prezentace 7:00 – 8:00 v kanceláři závodů nebo na tel. 773 551 758, možno i v pátek 16 ‐ 18
hod. Poslední změny v přihláškách možné do pátku 18 hod. Každá další změna je zpoplatněna
100,‐Kč.
 začátek soutěže č. 1 bude v 9:00 hodin, ostatní následně. Pořadatel si vyhrazuje právo
z organizačních důvodů změnu času začátku první soutěže. Informace bude zveřejněna na
www.jezdci.cz nebo na facebooku.
 POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROGRAMU, zrušení při nepřízni počasí
 Psi možno jen na vodítku, zákaz volného pobíhání psů.
 Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně identifikačním číslem na levé straně koně
V současnosti probíhá v areálu výstavba kryté jezdecké haly 100x37m. Prosím respektujte omezení
prostoru. Parkování vozidel a hangrů na prvním parkovišti areálu za vjezdovou bránou nebo ve dvoře
areálu. Parkování ustájených koní na cestě vedle haly s turnajovými boxy.
!! Nelze parkovat na zadním parkovišti u opracoviště !!

MUDr. Andrea Dostálová
ředitelka jezdeckých závodů
Rozpis byl schválen 17.3.2014 (15/2014)
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