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1.. Základní ustanovení.
Základní iinformace
K Kategorie závodů::
Číslo závodů ČJF:
Názeev závodů:
Pořadatel:
Spolu
upořádající su
ubjekt:
Datu
um závodů:
Místo
o konání:

CSN , CSN-Hobbby
190
0316H1
Jarrní halové par kury
JK Dvůr Nové Záámky, z.s.
Dvůr Nové Zámkky
Sobota 16. 3. 20019
ové Zámky 3, M
Mladeč 784 01
1
No

Funkcionááři závodů:
Ředittel závodů:
Sekreetář závodů:
Konttaktní osoba:
Hlavn
ní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Staviitel parkurů:
Komisař na opraco
ovišti:
Hlasaatel:
Zpraccovatel výsled
dků:
Lékařřská služba:
Veterinární dozor::

Andrea D ostálová, tel. 724 234 605 info@dvurnoovezamky.cz
Kristýna M
Maksantová
Lucie Duddová, tel. 727 901 407, jkdvvurnovezamkyy@seznam.cz
Jaroslav Jiindra H0012
Marta Noováková H0070
0, Radko Heid
denreich H03661
Hübnerovvá Andrea F11
159, Simona Heidenreichov
H
vá H0362
Jan Kopiš H0138
určí hlavnní rozhodčí
Lucie Duddová
Lucie Duddová
Richard B
Baťa, tel. 737 617 212
MVDr. Naatálka Škriniarrová, tel. 602 345 783

Technickéé parametryy
Kolbišttě:
Opraco
oviště:
ování:
Opraco

krytá jezdecká hala,, písek + geote
extilie Hiposaffe, 70x38 m
1. v kryyté jezdecké hhale, písek + geotextilie Hiposafe 30x38 m
2. venkkovní, písek + geotextilie Hiiposafe 75x45
5m
možné od pátku 15. 3. 2019 14,00
0 hod do ukon
nčení závodů

2.. Přihlášky a časový ro
ozvrh
Uzávěrka střředa 13. 3. 20
019
Přihlášky
Dle PJJS přes Onlinee přihláškový systém
s
ČJF: htttp://www.jezdectvi.org
s výjim
mkou cizinců startujících na
a jejich národnní licenci na email:
e
jkdvurn
novezamky@sseznam.cz
Prezentace:: !volejte pouzze pokud máte změnu tel. 7727 901 407!
sobo
ota 7:00 – 7:30
0 v kanceláři závodů,
z
možnoo i den předem 18 - 20 hod
d.
Posleední změny v přihláškách možné
m
do pátkku 20 hod. Kažždá další změn
na je zpoplatnněna 100 Kč.
Prrosíme startujíccí, aby všechnyy nezbytně nutn
né změny ve sttartovních listin
nách prováděli dostatečně včaas. Buďte ohleduplní k ostatn
ním
sta
artujícím, s pozzdními změnam
mi musíme změ
ěnit každou sta rtovní listinu.

Technická p
porada se neko
oná, veškeré informace
i
buddou dostupné
é při prezentaci
Start první rranní soutěže v 8:30 hod, další následně
Sekretariát závodů otevřeen den předem 18 - 20 hodd, v den závod
dů od 7:00 hod
d do ukončeníí závodů
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3.. Soutěže, sstartovné a ceny

Sobota
S
1
16. 3. 20
019
1. hobby stupň
ňovaná obtížn
nost do 80 cm
ní dle čl. 269, 8 překážek be
ez žolíka na čas.
Prro jezdce a koně bez omezeení. Hodnocen
Sttartovné 300,-- Kč/soutěž. Věcné
V
ceny pro
o 1. - 3. místo v hodnotě 1 000,0
Kč.
ňovaná obtížn
nost do 90 cm
2. hobby stupň
ní dle čl. 269, 8 překážek be
ez žolíka na čas.
Prro jezdce a koně bez omezeení. Hodnocen
Sttartovné 300,-- Kč/soutěž. Věcné
V
ceny pro
o 1. - 3. místo v hodnotě 1 000,0
Kč.
m - parkur na limitovaný
l
čaas
3. skoková souttěž Z - 100 cm
ní dle tab. A, ččl. 298.2.1.
Prro jezdce a koně bez omezeení. Hodnocen
Sttartovné 300,-- Kč/soutěž. Věcné
V
ceny pro
o 1. - 3. místo v hodnotě 1 000,0
Kč.
m
4. skoková souttěž ZL - 110 cm
ní dle čl. 238.22.1.
Prro jezdce a koně bez omezeení. Hodnocen
Sttartovné 300,-- Kč/soutěž. Věcné
V
ceny pro
o 1. - 3. místo v hodnotě 1 200,- Kč.
m
5. skoková souttěž L* - 115 cm
ní dle čl. 238.22.1.
Prro jezdce a koně bez omezeení. Hodnocen
Sttartovné 400,-- Kč/soutěž. Fiinanční ceny v hodnotě 2 6600,- Kč (700 – 600 – 500 – 400 – 400).
6. skoková souttěž L** - 120 cm
ní dle čl. 238.22.1.
Prro jezdce a koně bez omezeení. Hodnocen
Sttartovné 400,-- Kč/soutěž. Fiinanční ceny v hodnotě 2 6600,- Kč (700 – 600 – 500 – 400 – 400).
7. skoková souttěž S* - 125 cm
ní dle čl. 238.22.1.
Prro jezdce a koně bez omezeení. Hodnocen
Sttartovné 400,-- Kč/soutěž. Fiinanční ceny v hodnotě 2 6600,- Kč (700 – 600 – 500 – 400 – 400).

4.. Technická ustanoven
ní
Předpisy
Závody se řřídí platnými Pravidly
P
jezde
eckého sportuu (PJS), Všeobe
ecnými pravid
dly ČJF (VP), Veeterinárními pravidly,
p
STP a
tímto rozpiisem závodů.
Účastníci b
budou dekorovvání dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
1
uladu s VP a PJS.
P
Námitky a stížnosti v sou
ou povoleny.
Sázky nejso

Veterinární předpisyy
Před vyložeením koní je nutno
n
odevzda
at příslušné veeterinární dokklady (průkazy
y koní), které musí obsahovvat doklady
platné pro přesun koní dle
d veterinárních směrnic ppro příslušný rok.
or 2009/156.
Zahraniční účastníci z čleenských zemí EU mají povinnnost vystavení veterinárníího osvědčeníí (TRACES) vzo
ovinni se řídit pokyny určenného pracovnííka – pořadate
ele a to včetněě vyložení kon
ní do příchodu
u
Účastníci závodů jsou po
ontrolu průkazzů a zdravotníího stavu koníí provede vete
erinární lékař závodů při přříjezdu.
veterinárníího lékaře. Ko

5.. Obecné in
nformace
Odpovědn
nost pořadaatele
Pořadatel neručí za úrazyy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, on
nemocnění, zttráty předměttů a jejich pošškození. Za
azy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný
způsobilost (jezdce i koněě) účastnit se příslušné sou těže (tedy i zaa případné úra
é s účastí na zzávodech hrad
dí vysílací složka / přihlašovvatel.
přihlašovateel. Veškeré nááklady spojené
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Informacee pro majite
ele psů
Psy je povolleno vodit v areálu pouze na
n vodítku. Voolným pobíhán
ním psů ohrožžujete zdraví a život jezdců v kolbišti a
opracovišti !
Ustájení turnajové boxyy v obloukovéé hale za úhra du 500Kč+2000Kč/den, 900KKč+200Kč/2dnny, 1200Kč+2000Kč/3dny, v
ceně stelivo
o - sláma, seno
o, (200 Kč bud
de vráceno v ppřípadě kompletně vyčištěn
ného boxu při odjezdu), pla
atba předem,
objednávky na email: info
o@dvurnovezzamky.cz, kde Vám bude přřidělen variabilní symbol prro platbu. V přřípadě nevyužžití
ho boxu se plaatba nevrací.
objednanéh
Ubytován
ní - informace na www.dvuurnovezamky.cz , nebo nabídka v Litovli a Mladči na w
www.litovel.eu
u
Elektrickéé přípojky možné
m
za úhradu 200 Kč/zappočatý den

Ostatní služby
Lékařsská služba –uvvedena v bodě
ě 1.2 (Funkcioonáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna pro
oti úhradě
Občersstvení – zajišttěno v areálu závodiště po ccelý den
Parkovvání vozidel – zpevněné plo
ochy areálu
Během závo
odů mohou býýt pořizovány fotografie a vvidea za účelem propagace pořadatele naa webových stránkách,
s
sociálních síítích a tiskovýých materiálecch. Přihlášením
m na závody uděluje
u
účastn
ník povolení k fotografován
ní na akci a k
případnému
u zveřejnění fo
otografií na sttránkách pořaadatele nebo v tisku. Fotogrrafie musí odppovídat zásadám etiky a
dobrým mraavům.
Všeobecné podmínky, plaatby, storno, GDPR
G
- viz ww
ww.dvurnovezzamky.cz
w
ezamky.cz.
Prosím nasttudujte si cesttu k nám na www.dvurnove
m !!!
Nejbližší sjezd Mladeč z dálnice
d
R35 je průjezdný jenn pro osobní auta
a
a vozíky do
d výšky 2,75m

6.. Partneři záávodů

Schvalovvací doložkaa
Rozpis zp
pracoval: Andrea
A
Dosttálová

R
Rozpis byl scchválen 13.2.2019 (4/22019)

