Cena Radegasta Frenštát p. R. 2015
815H1
Skokové jezdecké závody

ROZPIS

14. – 15. 08. 2015

Jezdecký areál na Nivách Frenštát p.R.
Cena Radegasta Frenštát p. R. / 14. – 15. 08. 2015

1. Základní údaje:
1.1. Pořadatel
1.2. Místo konání
1.3. Datum konání
1.4. Kolbiště

TJ Slovan Frenštát p. R. (MH0051)
Jezdecký areál na Nivách, Frenštát p. R.
14. – 15. 08. 2015
– písčité s geotextilií 65 x 35 metrů

1.5. Opracoviště

– písčité s geotextilií ( hala) 64 x 24 metrů

1.6.Funkcionáři závodů
Ředitel
Tajemník
Hl. rozhodčí
Rozhodčí

Autor parkuru
Asistent stavitele
Steward
Hlasatel
Výp. středisko a
el. časomíra

Šrubař Čeněk, JUDr.
Svobodová Adéla, Mgr.
Richard Bauer
Olga Havrlantová
Zdeněk Goščík, Ing.
Rudolf Dulava
Holá Jana
Škuta Martin, Ing.
Sbor rozhodčích dle pokynu HR
David Hrnčíř
David Hrnčíř

2. Technické údaje:
2.1. Předpisy
Pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže
PÁTEK : 14.8.2015
2.2.A.

HOBBY – Skoková soutěž do 60 cm pro všechny jezdce a koně, možno i bez licence
Hodnocení pravidla čl. 298.2.1 limitovaný čas
Startovné: 150,- Kč
Výhry: 1. – 4. místo věcné ceny v hodnotě 1000,- Kč

2.2.B.

HOBBY – Skoková soutěž do 80 cm
pro všechny jezdce a koně, možno i bez licence
Hodnocení na limitovaný čas, pravidla čl. 298.2.1
Startovné: 150,- Kč
Výhry: 1. – 4 . místo věcné ceny v hodnotě 1000,- Kč

2.2.1.

Skoková soutěž st. „ZM“ - jezdecké potřeby Pegas
pro všechny jezdce a koně
Hodnocení na limitovaný čas, pravidla čl. 298.2.1
Startovné: 200,- Kč
Výhry: 1.– 5. místo poukaz v celkové hodnotě min. 2500,- Kč
( 700,- 600,- 500,- 400,- 300,-)
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2.2.2.

Stupňovaná obtížnost do 100 cm, 8 překážek se žolíkem jezdecké potřeby Equitum, pro všechny jezdce a koně
Hodnocení pravidla čl. 269
Startovné: 250,- Kč
Výhry: 1.– 5. místo poukaz v celkové hodnotě min. 3000,- Kč
( 1000,- 800,- 500,- 400,- 300,- )

2.2.3.

Dvouf. skákání 110/110 cm
Hodnocení pravidla čl. 274.5.3.
1.fáze 8 překážek, jedna kombinace, 2.fáze 5 překážek bez
kombinace
Startovné: 300,- Kč
Výhry: 4000,- Kč (1-5.místo 1200,- 1000,- 800,- 600,- 400,-)

2.2.4.

Skoková soutěž st. „L*“
Hodnoc. pravidla čl. 238.2.2., jedno rozeskakování
Startovné: 350,- Kč
Výhry: 6000,- Kč (1-6. místo 2.000,- 1.300,- 1.000,- 800,500,- 400,- )

SOBOTA : 15.8.2015
2.2.5.

Skoková soutěž st. „ZL“
následné rozeskakování
Hodnocení pravidla čl. 298.2.4
Startovné: 300,- Kč
Výhry: 4.000,- Kč (1-6. místo 1.200,- 900,- 700,- 500,- 400,300,-)

2.2.6.

Skoková soutěž st. „L**“
Hodnoc. pravidla čl. 238.2.1. na čas
Startovné: 350,Výhry: 7.000,- Kč(1-6. místo 2.200,- 1.500,- 1.200,- 900,- 700,500,-)

2.2.7.

Pátek 14. 08. 2015

Sobota 15. 08. 2015

Skoková soutěž st. „S**“ – Cena Radegasta 2015
Hodnocení pravidla čl. 238.2.2., jedno rozeskakování
Startovné: 400,- Kč / Výhry: 10.000,- Kč
(1-6. místo 3.300,- 2.500,- 1.600,- 1.200,- 800,- 600,-)
Předběžný časový rozvrh
17.00 hod. prezentace jen při změně a pouze
telefonicky 605 342 683
18:00 hodin – soutěž A,B, č.1-č.4
17.00 hod. prezentace jen při změně a pouze
telefonicky 605 342 683
18:00 hodin – soutěže č. 5,6 a 7

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu v závislosti na došlých
přihláškách.
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3. Všeobecné údaje
3.1. Přihlášky vkládat pouze prostřednictvím webu http://prihlasky.cjf.cz, nebo v
případě zahraničních účastníků zasílat na e-mail: info@tjslovan.cz
Detailní informace na tel: 605342683 – David Hrnčíř
3.2. Uzávěrka přihlášek: středa 12. 08. 2015
3.4. Ubytování si účastníci mohou zajistit individuálně
Hotel Přerov – cca 1,5 km tel. 556 835 991, 556 835 937
Hotel Bartoš – cca 2 km tel. 556 836 747, 556 835 120
Autocamp – cca 0,5 km tel. 556 839 303
Omezené množství ubytování v areálu TJ Slovan, cena 200,- Kč / lůžko / noc.
Tel. 603733154 - JUDr. Čeněk Šrubař
3.5. Ustájení v omezeném množství. Cena 400,- Kč / box / den.
Tel. 603733154 - JUDr. Čeněk Šrubař (nutno objednat písemně na mail:
info@tjslovan.cz)
3.6. Náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
4. Veterinární předpisy
1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č.
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších změn a
doplňků, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004
Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz
koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým
popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou. 2. Všichni koně
bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15
vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich
evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně,
kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a
grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.
3. Dále musí být v průkazu uvedeno, že: a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního
schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní).
Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu, b) kůň od
24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii;
vyšetření nesmí být starší 6 měsíců, c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k
laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen, d) kůň pocházející z členské země
EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o
veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších předpisů,
podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor
2009/156 AII Registrovaní koňovití.
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Pořadatel dále upozorňuje, že v návaznosti na nařízení Státní veterinární správy
ČR ze 04.06. 2015, je dokument TRACES povinně vyžadován u všech koní
účastnících se svodů (závody, výstavy, přehlídky, ...), přivážených na území České
republiky z jiných zemí!!! Bez tohoto dokumentu není možné danému koni povolit
start v daných závodech, ani jeho ustájení v místě konání závodů.
Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušná veterinární osvědčení
pro přepravu koní dle platných směrnic od 4.6. 2015. Bez splnění výše uvedených
veterinárních podmínek a zdravotního průkazu odevzdaného ke kontrole příslušnému
veterinárnímu lékaři závodu nebude kůň připuštěn ke startu!!!
5. Poskytované služby
5.1. Lékařská služba: zajistí pořadatel po celou dobu závodu
5.2. Veterinární služba: zajistí pořadatel po celou dobu závodu (úkony proti úhradě)
5.3. Stravování je zajištěno formou bufetu v jezdeckém areálu.
5.4. Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje
6. Ostatní ustanovení
6.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS a tohoto rozpisu.
6.2. Pořadatel neručí za zranění a nemoci jezdců a koní, ani za ztráty či poškození
věcí.
6.3. Dekorování floty dle PJS
6.4. Odměny dle čl.128.1. – viz soutěže
6.5. Sekretariát je umístěn v kanceláři TJ od soboty 15. 08. 2015 - 07:00 hodin do
neděle 16.8.2015 - konce závodu.
6.6. Technická porada se nekoná.
Šrubař Čeněk, JUDr.
ředitel závodu

Svobodová Adéla, Mgr.
tajemník závodu

Rozpis byl schválen 10.8.2015 (63b/2015)
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