Jezdecký klub
k
– JK Amír z.s. HM03885

Rozpis
R
CSSN/CDN Hobby závodů ČČJF
20.05
5.2018
Přihláška
P
naa závody: http://www
h
.jezdectvi.oorg
1.1.

ZZákladní ustanovení

1.2.

ZZákladní inforrmace

1.1.1.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

Kategorie záávodů:
Číslo závodu
u:
Název závod
dů:
Pořadatel:
Datum závo
odů:
Místo konání:
Omezující kritéria:
k

CSN-H
Hobby /CDN – HOBBY
1805220H1
Jarní R
Rudenské Hob
bby - Cena firrmy „ Vzdělávvání Pávek“
JK Amíír z.s.
20.05..2018
em
Areál JJK Amír Rudnáá pod Praděde
V hobbby soutěžích jezdci musí bý
ýt členové ČJF a koně musí mít v průkazu
vylepeen QR kód z JISS

ů
1.2Funkccionáři závodů
Ředitel záávodů:

Ing. Eva Pávková

ní osoba:
Kontaktn

m 203, PSČ 7933 35,
Naďa Kn opová, Rudnáá p. Pradědem
@seznam.cz, tel: 778 025 7777
E mail: n ada.knopova@
Milan Thheimer H0085
Vít Máčeel H0016

Hlavní ro
ozhodčí:
Sbor rozh
hodčích:
Technickýý delegát:
Stavitel ttratí / parkuru
u:
Komisař na opracovištti:
Hlasatel:
Zpracovaatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinárrní služba:

0085
Ing. Milaan Theimer H0
627
Naděždaa Knopová H06
Petra Šínnová
Viktorie TTheimerová
MUDr. Syylva Otrubováá
MVDr. V
Vojtěch Odstrččil

1.3. Tech
hnické param
metry
1.3.1.
1.3.2.

Kolbiště:
Opracovištěě:

Pískové – 60x40m – paarkur,
Pískové 550x30m, travn
naté 100 x 50m
m

2. Přihláášky a časovvý rozvrh
2.1 Uzávěěrka
17.05.2018 do 24.000 hodin
Přihláášky

Dle V
VP N7, odst. 4 je možné se
s na závody hlásit výhradně přes JIS:: http://www
w.jezdectvi.orgg
s výjim
mkou zahraniččních jezdců startujících
s
na jejich národn
ní licenci, kteříí se mohou hl ásit na kontakktní osobu
2.2 P
Prezentace
5.2018 – teleffonicky nebo oosobně do 09.00 hodin, 778
8 025 777,
Neděle 20.05
2.3 Start soutěžíí (zkoušek) - předběžný
p
čaasový program
m

10.000 hod start soutěže
s
č1, osstatní soutěže následně
kancelář JK A
2.4 Sekretariát závodů
z
Amír
3.

Soutěže, starrtovné / zápissné a ceny

3.1 Startovné : Hrazeno při prezentaci
p
ve výši 200,- Kč za
z start.

Jezdeccký klub – JK
K Amír z.s. HM0385

Rozpiss CSN Ho
obby závo
odů ČJF
20.05
5.2018
Přihláška
P
naa závody: http://www
h
.jezdectvi.oorg
3.2 C
Ceny :
Pro první tři umístěné v soutěžži věcné ceny.
orování floty budou jezdci umístění na 11. – 5. místě
Deko
3.3 SSoutěže :
3.3.1. Drezura Z1 – pro všechn
ny koně a jezddce.
é skákání 50//60 cm – 1. Fá ze 8 překážekk bez kombina
ace – výška 500cm
3.3.2. Dvoufázové
2. fáze 4 přkážky bez kom
mbinace – výšška 60cm. Hod
dnocení dle čl. 274.5.3
é skákání 70//80 cm – 1. Fááze 8 překážek bez kombina
ace.
3.3.3. Dvoufázové
2. fáze 4 překážky bez ko
ombinace. Hoddnocení dle čl. 274.5.3
é skákaní 90//100 cm - 1. FFáze 8 překážžek bez kombiinace.
3.3.4. Dvoufázové
2. fáze 4 překážky bez ko
ombinace. Hoddnocení dle čl. 274.5.3
o 105 cm – záákladní kolo na čas s žolíkem
m. Základní výýška první překážky 80 cm
3.3.5. Stupňovaná obtížnost do
Hodnocení dle čl. 269.
novení
4.Teechnická ustan
a.

Před
dpisy
Závvody se řídí pla
atnými Praviddly jezdeckého
o sportu (PJS),
Všeo
obecnými pravidly (VP), Veeterinárními pravidly, STP a tímto rozpiseem závodů.
Účastníci budou dekorování
d
dlee VP čl. 126
eny dle VP čl. 1127 a 128
Cenyy budou udíle
Nám
mitky a stížnossti v souladu s VP a PJS.
Sázkky nejsou povoleny.

b. Vete
erinární před
dpisy
Před
d vyložením ko
oní je nutno o devzdat příslu
ušné veterinární doklady (pprůkazy koní),
kteréé musí obsaho
ovat doklady pplatné pro pře
esun koní dle veterinárníchh směrnic pro příslušný rok.
Účasstníci závodů jsou
j
povinni s e řídit pokynyy určeného pracovníka – poořadatele
a to včetně vylože
ení koní do přříchodu veterinárního lékaře.
p
veterrinární lékař záávodů při příje
ezdu.
Kontrolu průkazů a zdravotníhoo stavu koní provede
dů
Průkkazy koní mussí být po celouu dobu konáníí závodů uschovány v sekreetariátu závod
pro případnou ko
ontrolu SVS.

5. O
Obecné info
ormace
a. Odp
povědnost po
ořadatele
Pořadatel neeručí za úrazy jezdců
j
a koní,, jakožto ani za
z nehody, onemocnění, ztrráty předmětů
ů a jejich
poškození. Zaa způsobilost (Sportovce i kkoně) účastnitt se příslušné soutěže (tedyy i za případné
é úrazy) je dlee
VP odst. 118 plně odpověd
dný přihlašovaatel a u dětí do
d 18ti let jejicch zákonný záástupce.
v
složka
a / přihlašovattel.
Veškeré nákllady spojené s účastí na závvodech hradí vysílací

b. Informace pro majitele
m
psů
Psy je povo
oleno vodit v areálu pouuze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
život jezdců
ů v kolbišti a opracovišti!
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Ustájení
Ustájení pořřadatel neza
ajišťuje.
c. Ubytování
Ubytování pořadatel
p
ne
ezajišťuje.
d. Ostaatní služby
Lékařská slu
užba

uvedena
u
v boodě 1.2 (Funkcionáři závo
odů) tohoto rozpisu

V
Veterinární služba

zajištěna
z
prooti úhradě

Podkovářskáá služba

zajištěna
z
prooti úhradě

O
Občerstveníí

zajištěno
z
v arreálu závodišště po celý den

Parkování vo
ozidel

na
n louce předd kolbištěm

Rozpis zpracoval: Víít Máčel

7
(40//2018)
Rozpis byyl schválen 7.5.2018

