Ro
ozpis

Ja
arní halo
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Vššeobecná usstanovení
1. Pořadatel
2. Datum kon
nání
ání
3. Místo koná
4. Přihlášky za
asílejte

5. Funkcionářři

6. Ručení za šškody

JK Dvů
ůr Nové Zám
mky MH 029
90
sobota
a 14. 3. 20115
Dvůr Nové
N
Zámkyy, Nové Zám
mky 3, Mladeč
e‐mailem na adreesu jkdvurno
ovezamky@
@seznam.cz
nebo SMS
S
tel. 7277 901 407 do
d středy 11.
1 3. 2015
V PŘIH
HLÁŠCE UVÁ
ÁDĚJTE KON
NTAKTNÍ TELEFONNÍ ČÍÍSLO, u pony udávejte
KVH prro rozdělenní do soutěží
Ředite
el: Andrea D
Dostálová
Kancellář závodů: Šárka Dudo
ová
Hlavní rozhodčí: M
Marta Novááková
Sbor ro
ozhodčích: Jaroslav Jin
ndra, Monikka Kopišováá, Radko He
eidenreich ml.,
m
Simona Heidenreiichová
Stavite
el: Jan Kopišš
Komisaař na opraccovišti: určí hlavní rozho
odčí
Hlasatel, výpočetnní technika:: Lucie Dudo
ová
Pořadaatel odmítáá jakoukolivv odpovědnost za neehody, nem
moci, které by
postihly účastníkyy tréninku nebo jejich
h koně. Příppadné ztrátty nebo ško
ody
pořadaatel nehrad í.

Te
echnická usttanovení
 Předpiisy
VP, PJSS, STP ČJF, j ejich doplňky a ustano
ovení tohotoo rozpisu.
 Podmíínky účasti koní
k
Koně musí být ddoprovázen
ní průkazem
m koně v ssouladu s § 23 odst. 4,
písm.cc), zákona č.154/2000 Sb.,
S který jee při prezen
ntaci vyžado
ován veterinnárním lékařem.
 Krytá jjezdecká ha
ala písek + geotextiliee Hiposafe 60x38
6
m
 Opraccoviště
1. v kryyté jezdeck é hale písekk + geotextilie Hiposafee 35x38 m

2. venkkovní při přříznivém počasí, písek + geotextiliee Hiposafe 60x35
6
m
 Ustájeení
nové turnajové booxy v obloukové hale
00Kč/3dny
za úhraadu 500Kč//den, 800Kčč/2 dny, 100
 Zdravo
otní služba
Richard Baťa
 Podko
ovářská služžba za úhraadu přítom ným kováře
em
 Veteriinární služba
a MVDr. Jitka Vokřáálová
 Ubyto
ování
v podkkrovních apppartmánech, informacce na www
w.dvurnovezzamky.cz neebo
ww.litovel.eeu
velká n
nabídka v Litovli na ww
 Připojeení kamionu
u na elektřinu
moožné za úhraadu 200 Kč//den

Sobota 14. 3. 2015
1. stupňovaná obtížnost do 60 cm pro pony
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 269, 8 překážek bez žolíka na čas.
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. ‐ 5. místo v hodnotě 1000 Kč.
2. pony handicap ZLP ‐ parkur na limitovaný čas
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1.
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. ‐ 5. místo v hodnotě 1000 Kč.
3. pony handicap LP – na čas
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. ‐ 5. místo v hodnotě 1000 Kč.
4. pony handicap SP – s rozeskakováním
Pro jezdce na pony všech kategorií. Hodnocení dle čl. 238.2.2.
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Věcné ceny pro 1. ‐ 5. místo v hodnotě 1000 Kč.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. stupňovaná obtížnost do 100 cm
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 269, 8 překážek bez žolíka na čas.
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Finanční ceny v hodnotě 1800,‐ Kč (700 – 600 – 500).
6. skoková soutěž Z – 100 cm ‐ parkur na limitovaný čas
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1.
Startovné 300,‐ Kč/soutěž, floty dle PJS. Finanční ceny v hodnotě 1800,‐ Kč (700 – 600 – 500).
7. skoková soutěž ZL – 110 cm ‐ na čas
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Startovné 400,‐ Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 2600,‐ Kč (700 – 600 – 500 ‐ 400 – 400).
8. skoková soutěž L* ‐ 115 cm ‐ na čas
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Startovné 400,‐ Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 2600,‐ Kč (700 – 600 – 500 – 400 – 400).
9. skoková soutěž S* – 125 ‐ parkur s následným rozeskakováním
Pro jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.4. Základní parkur – tab. A ‐ ANO na
čas, rozeskakování tab. A ‐na čas.
Startovné 500.‐ Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 3500,‐ Kč (1200 – 1000 – 800 – 500).

edběžný čaasový harmo
onogram:
Pře
 prezen
ntace ‐ ! volejte pouze
e pokud má te změnu tel. 727 901 407 !
možno i den předem 18
sobotaa 7:00 – 7:3
30 v kancelááři závodů, m
1 ‐ 20 hod.
Posled
dní změny v přihláškách možné doo pátku 20 hod.
h
Každá další změnaa je zpoplatněna 100 Kč.
K
 začáteek soutěže č. 1 bude v 8:30 hodin, osttatní násled
dně. Pořaddatel si vyh
hrazuje práávo
z organizačních důvodů zm
měnu času začátku první soutěže. Inform
mace, startky a časo
ový
harmo
onogram bu
ude zveřejně
ěn na www
w.jezdci.cz nebo
n
na face
ebooku Dvůůr Nové Zám
mky.
Te
echnická usttanovení:
 Pořadatel si vyhraazuje právo
o na změnu programu, zrušení při nepřízni poočasí
ožno jen na vodítku, záákaz volnéhoo pobíhání psů.
 Psi mo
 Prosím
m nastudujtte si cestu k nám na w
www.dvurn
novezamky.cz. Nejbližšší sjezd Mlaadeč z dáln
nice
R35 jee průjezdný jen pro oso
obní auta a vvozíky do výýšky 2,75m.
Andrea Dosstálová, ředditelka jezde
eckých závo
odů
Rozpiss byl schváleen 2.3.2015
5 (7b/2015)

