Equine Sport Centter Olomou
uc – MH03440

Rozpiss jezdecckých zá
ávodů ČČJF
První ja
arní závo
ody
12. 4. – 14. 4. 20
019
Přihlá
áška na závvody: http
p://www.jezdectvii.org
1.. Základní ustanovení
mace
Záklaadní inform
Kategorie závvodů:
Č
Čísslo závodů ČJF:
Název závvodů:
Po
ořadatel:
Spolupoř.. subjekt:
Daatum závod
dů:
Místo konáníí:

CSN
N–B
1900412H1
Jezddecké závod
dy – skoky
Equuine Sport Center
C
Olom
mouc – subjeekt ČJF (MH
H0340)
12. – 14. dubna 2019
Olo mouc, Laze
ecká 576/81
1

Funkkcionáři závvodů:
Řed
ditel závodů
ů:
Sekkretář závod
dů:
Kon
ntaktní osoba:
Hlaavní rozhodčí:
Sbo
or rozhodčícch:

dčí:
Stylový rozhod
Tecchnický dele
egát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asisstent stavittele:
Kom
misař na op
pracovišti:
Hlaasatel:
Zprracovatel výýsledků:
Lékkařská služb
ba:
Vetterinární do
ozor:
Pod
dkovář:
Tech
hnické parametry
Kolbiště:
Opracoviště:

Mgr. M
Michaela Smrčková, MBA
Pavla D
Dvořáková, +420
+
778 72
24 422
David H
Hrnčíř, +420
0 605 342 68
83
Jaroslavv Jindra H001
12

Zdeněkk Daněk H19
918
Jarmila Měrková H0066
H
Kateřin a KrhutováH2499
Kateřinaa MěrkováH
H3111

Robert Smékal G00
074
dle rozhhodnutí hl. rozhodčího
David H
Hrnčíř
David H
Hrnčíř
Český ččervený kříž
MVDr. IIva Vodičko
ová
Tomáš Konečný

LGS Raitpplatzbau Gm
mbH – písčitté, 80 x 50 m
LGS Raitpplatzbau Gm
mbH – písčitté, 60 x 40 m

2.. Přihláškyy a časový rozvrh
Uzávvěrka
Uzávvěrka přihlášek je do 8.. dubna 20119
Uzávvěrka rezervvace boxů je
e do 8. dubnna 2019
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Přihllášky
Dle PJJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://www
w.jezdectvi.orrg
Zahraaniční jezdci – akceptována bude pouuze řádně vyyplněná přihláška, v níž b ude uveden: subjekt,
jméno
o jezdce (včeetně data narození), jménno koně (vče
etně r. narození), soutěžee (všechny ktteré bude dvvojice
absolvvovat), požadavek na usttájení (ano, nne) a potvrze
ení od přísluššné jezdeckéé federace. Výše
V
uvedeené zasílejte na e-mail: davidhrncir@
@email.cz. Usstájení není možno objeddnat bez sou
učasně zaslan
né
přihláášky!!!

Prezentace
Kanceelář závodů otevřena
o
od 8:00 , prezenntace pouze v případě zm
měny oproti přihlášce na
a tel.(+420 605 342 683).
Prezeentace je uko
ončena 1 hod
dinu před začčátkem dané
é soutěže .
Průkaazy koní a liceence odevzdávat na sekrretariátu (v kanceláři)
k
závvodů vždy přřed závody!

Technická porad
da
TP see nekoná.

Startt soutěží (zkkoušek)
Pátekk, 12. dubn
na
Sobo
ota, 13. dubna
Neděěle, 14. dubn
na

9:00
8:00
8:00

Opracoviště ve dnech 11. – 14. dubna oteevřeno od 7:00 do 20:00 hod.

Sekrretariát závo
odů
Sekreetariát závod
du pracuje ve
e dnech závoodu od 8:00 do
d 18:00.

3.. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Pá
átek, 12. du
ubna
so
outěž č. 1:

sko
oková soutěžž parkur st. ZM na limitovaný čas
rozzhodování dle
d tab. A, čll. 298.2.1.
startovné: 400,cen
ny: věcné ce
eny (1. – 3. místo, v ce
elkové hodn
notě 2.500 KKč)

so
outěž č. 2:

sko
oková soutěžž parkur st. Z s návaznýým rozeskakováním
rozzhodování dle
d tab. A, čll. 298.2.4.
startovné: 400
0,cen
ny: věcné ce
eny (1. – 3. místo, v ce
elkové hodn
notě 3.500 KKč)

so
outěž č. 3:

sko
oková soutě
ěž parkur st.. ZL na čas
rozzhodování dle
d tab. A, čll. 238.2.1.
starrtovné: 400
0,cen
ny: 5.000 Kčč (1.200, 1.0000, 800, 70
00, 500, 2 x 400)
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so
outěž č. 4:

sko
oková soutěžž parkur st. L** na čas
rozhodování dle tab. A, čl . 238.2.1.
startovné: 400,cen
ny: 7.200 Kčč (1.800, 1.5500, 1.200, 900, 600, 3 x 400)

Sobota , 13. d
dubna
so
outěž č. 5:

skoková soutěžž – stupňovvaná obtížno
ost do 100 cm
c
rozhodování dle čl. 269, 8 překážek bez
b žolíka
starrtovné: 400
0,cen
ny: věcné ce
eny (1. – 3. místo, v ce
elkové hodn
notě 3.000 KKč)

so
outěž č. 6:

sko
oková soutěžž parkur st. ZL s návazn
ným rozeskakováním
rozzhodování dle
d tab. A, čll. 298.2.4.
startovné: 400
0,cen
ny: 5.000 Kčč (1.200, 1.0000, 800, 70
00, 500, 2 x 400)

so
outěž č. 7:

sko
oková soutě
ěž parkur st.. L* na čas
rozzhodování dle
d tab. A, čll. 238.2.1.
starrtovné: 400
0,cen
ny: 7.200 Kčč (1.800, 1.5500, 1200, 900,
9 600, 3 x 400)

so
outěž č. 8:

sko
oková soutěžž parkur st. S* s návazn
ným rozeskakováním
rozhodování dle tab. A, čl . 298.2.4.
startovné: 500,cen
ny: 11.500 Kč
K (3.000, 22.500, 2.000
0, 1.500, 100
00, 3x 500)

so
outěž č. 9:

sko
oková soutěžž parkur st. ST* s návazným rozesskakováním
rozhodování dle tab. A, čl . 298.2.4.
startovné: 500,cen
ny: 13.000 Kč
K (3.500, 33.000, 2.500
0, 1.500, 100
00, 3x 500)

Ne
eděle, 14. du
ubna
so
outěž č. 10:

sko
oková soutěžž parkur st. Z s návaznýým rozeskakováním
rozzhodování dle
d tab. A, čll. 298.2.4.
startovné: 400
0,cen
ny: věcné ce
eny (1. – 3. místo, v ce
elkové hodn
notě Kč 3.5000 Kč)
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so
outěž č. 11::

sko
oková soutě
ěž parkur st.. ZL na čas
rozzhodování dle
d tab. A, čll. 238.2.1.
starrtovné: 400
0,cen
ny: 5.000 Kčč (1.200, 1.0000, 800, 70
00, 500, 2 x 400)

soutěž č. 12:

sko
oková soutěž parkur st. L** na čas
rozhodování dle tab. A, čl . 238.2.1.
startovné: 400,cen
ny: 7.200 Kčč (1.800, 1.5500, 1200, 900,
9 600, 3 x 400)

so
outěž č. 13:

sko
oková soutěžž parkur st. S** na čas
rozhodování dle tab. A, čl . 238.2.1.
starrtovné: 500
0,cen
ny: 11.500 Kč
K (3.000, 2 .500, 2.000
0, 1.500, 100
00, 3x 500)

4.. Technickká ustanove
ení
Před
dpisy
Závo
ody se řídí platnými
p
Praavidly jezde ckého sporttu (PJS), Vše
eobecnými pravidly ČJF (VP),
Veteerinárními pravidly,
p
STP
P a tímto roozpisem závo
odů.
Účasstníci budou
u dekorován
ní dle VP čl. 126
Cenyy budou udííleny dle VP
P čl. 127 a 1228
Nám
mitky a stížno
osti v souladu s VP a PJJS.
Sázky nejsou po
ovoleny.
Veteerinární pře
edpisy
Před
d vyložením koní je nutno odevzdaat příslušné veterinární doklady (pprůkazy kon
ní), které mu
usí
obsaahovat doklaady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic prro příslušný rok.
Účasstníci závod
dů jsou povinni se říditt pokyny urrčeného pracovníka – pořadatele
e, a to včetně
vyložžení koní do
o příchodu veterinárníh
v
ho lékaře.
Konttrolu průkazzů a zdravottního stavu koní prove
ede veteriná
ární lékař záávodů při přříjezdu.
Vyšeetření krví na anemii ko
oní nesmí býýt starší nežž 12 měsíců.
5.. Obecné informace
Odpo
ovědnost pořadatele
p
Pořadatel neruččí za úrazy jezdců a konní, jakožto ani
a za nehody, onemoccnění, ztrátty předmětů
ůa
jejich
h poškozeníí. Za způsob
bilost (jezdcce i koně) účastnit se příslušné souutěže (tedyy i za případné
úrazyy) je dle VP
P odst. 118 plně odpovvědný přihllašovatel. Veškeré
V
nákklady spojen
né s účastí na
závo
odech hradí vysílací složžka / přihlaššovatel.
Inforrmace pro majitele
m
psů
ů
Psy jje povoleno
o vodit v arreálu pouzee na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožu
ujete zdravíí a
živott jezdců v ko
olbišti a oprracovišti!
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Ustáájení
Možnost ustájení v pevných boxech v kategoriích
h- uvádějte kategorii ddo poznámkky v JIS
A – 8800 Kč/ den
n
B – 7700 Kč/ den
C – 5500 Kč/ den

včetn
ně napaječkky, steliva a sena (cena za každý zaapočatý závodní den)
včetn
ně napaječkky, steliva a sena (cena za každý zaapočatý závodní den)
bez napaječky,
n
vvčetně stelivva a sena (cena za každdý započatýý závod. den
n)

Jako stelivo je používána
p
sláma. Jiný tyyp steliva sii účastník obstarává sáám. V krajních případecch je
možn
né koupit balené balíkyy pilin od poořadatele.
V příípadě neuveedení požad
dované kateegorie ustájení, určuje box pořadaatel. V případě nevykrytí
objednaných bo
oxů platí vyssílací složkaa boxy v plné výši dle ob
bjednávky.

Ubyttování, elekktrické přípojky
Ubyttování objed
dnávejte

www.pennzionvjizdarne.cz
info@pe nzionvjizdarne.cz
Tel: +4200 588 881 00
07, + 420 60
01 373 834

ojení kamio
onu na el. en
nergii 200 KKč/den.
Připo
Ostaatní služby
Lékařřská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto
t
rozppisu
Veterrinární služba – zajištěna proti úh radě
Podkovářská slu
užba – zajišttěna proti úúhradě
Občerstvení – zaajištěno v arreálu závoddiště po celýý den
ování vozidel – na zpevvněném parrkovišti ved
dle opracoviště, možnoost připojeníí na el.
Parko
energgii
6.. Partneři závodů

7.. Schvalovvací doložkaa
Rozpis zp
pracoval: Ro
obert Smékkal

Rozpis byl schvá
álen 5.3.20119 (11/2019
9)

