JK Dvů
ůr Nové Záámky – subjekt ČJF (MH02900)
Rozpiss jezdeckých závodů ČJF

Jaarní drezury
Náro
odní pohár mládeže v drezuře (P, Ch, J)

13. 4. - 14. 4.
4 2019

1. Základ
dní ustanove
ení.
Základ
dní informaace
Katego
orie závodů:
Číslo záávodů ČJF:
Název závodů:
Pořadaatel:
Spolup
poř. subjekt:
Datum
m závodů:
Místo kkonání:

CDN - drezurní závvody, CDN – Hobby,
H
CDN – P, CDNDP/DJPP
1904
413H1
Náro
odní pohár mláádeže v drezu
uře (P, Ch , J)
Jarní drezury Novéé Zámky
JK Dvvůr Nové Zám
mky
Dvůrr Nové Zámky
13. - 14. 4. 2019
é Zámky 3, Ml adeč 784 01
Nové

Funkcionáři závo
odů:
Řediteel závodů:
Sekrettář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavníí rozhodčí:
Sbor rrozhodčích:

Komissař na opracovvišti:
Hlasattel:
Zpraco
ovatel výsledkků:
Lékařsská služba:
Veteriinární dozor:

kdvurnovezam
mky@seznam.cz
Andrea Dosstálová, tel. 724 234 605, jk
Kristýna M aksantová
@seznam.cz
Lucie Dudoová, tel. 607 844 402, jkdvurnovezamky@
Iva Schützoová G0412
Ilona Kružíkková G0072
Milena Seddlářová H1434
4
Marta Nov áková H0070
Simona He idenreichová H0362
určí hlavní rozhodčí
Lucie Dudoová
Lucie Dudoová
Richard Baťťa, tel. 737 617 212
MVDr. Natáálie Škriniarovvá, tel. 602 34
45 783

metry
Technické param
Kolbišště:

1. venkovn
ní: písek + geottextilie Hiposaafe 75x55 m,
2. krytá hala 100x37m
enkovní - bílý křemičitý píse
ek + geotextilie Hiposafe 700x45 m
Opraccoviště:
ve
při nepříznivém počasí kkrytá hala 100
0x37m
2. 4. 2019 12.000 hod do uko
ončení závodů
ů
Opraccování: možnéé od pátku 12

2. Přihláššky a časovýý rozvrh
Uzávěrkka středa 10. 4.
4 2019
Přihláškky dle PJS přess online přihlá
áškový systém
m ČJF: http://w
www.jezdectvi.org, s výjimkkou cizinců sta
artujících na
jejich náárodní licenci na email: jkd
dvurnovezamkky@seznam.ccz
Prezenttace: !volejte pouze pokud máte změnu tel. tel. 607 844 402
sobota + neděle 7:00
0 – 7:30 v kancceláři závodů,, možno i den předem 18 - 20 hod.
ní změny v přihláškách možžné do pátku 220 hod. Každáá další změna je
j zpoplatněnna 100 Kč.
Posledn
Prosímee startující, abyy všechny nezby
ytně nutné zm
měny ve startovvních listinách prováděli
p
dostaatečně včas. Bu
uďte ohledupln
ní k
ostatním
m startujícím, s pozdními změ
ěnami musíme zzměnit každou startovní listin
nu.

Techniccká porada se nekoná, veškkeré informacee budou dostu
upné při preze
entaci
Start so
outěží v 8:30 hod,
h
další následně, v sobottu se začíná na dvou obdéln
nících zároveňň soutěž č. 1 a č. 3
Sekretaariát závodů otevřen den přředem 18 - 200 hod, v den záávodů od 7:00
0 hod do ukonnčení závodů
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3. Přehled jednotlivých soutěžíí
Pátek

12. 4.. 2019

Trénink v zzávodním obd
délníku 12 - 18
8 hod, poté koolbiště uzavře
eno k úpravě povrchu.
p

Sobota
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Neděle
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

13. 4.. 2019
Drrezurní úloha ZZ0/2018 ho
obby...obdélníík č.1
Drrezurní úloha ZZ1/2018 ho
obby
Drrezurní úloha DU-A/2018...........obdélníík č. 2
Drrezurní úloha DU-B/2018
Drrezurní úloha L0/2016
Drrezurní úloha DD/2018
Drrezurní úloha S0/2016
Drrezurní úloha JU/2018
Drrezurní úloha YU/2018

14. 4.. 2019
Drrezurní úloha DU-A/2018
Drrezurní úloha DU-B/2018
Drrezurní úloha DD/2018
Drrezurní úloha DJ/2018
Drrezurní úloha JU/2018
Drrezurní úloha JD/2018
Drrezurní úloha YU/2018

ohár mládeže v drezuře (P,, Ch ,J) 2019 - kvalifikační kola
k - zařazen
ní:
Národní po
Pony pohár 8 - 10 let:
so
outěž č. 3, 10
so
outěž č. 3, 10
Pony pohár 11 - 13 let:
so
outěž č. 5, 12
Pony pohár 14 - 16 let:
so
outěž č. 5, 12
Pony Masteer 8 - 16 let:
Pohár dětí na velkých ko
oních:
so
outěž č. 5, 12
orů:
so
outěž č. 7, 14
Pohár junio

1. Soutěěže, startovvné / zápisn
né a ceny
Sobo
ota 13. 4.. 2019
1. HO
OBBY: Drezurrní úloha ZZ0//2018. Soutěžž je přístupná pro všechny jezdce a koně
Úloha se čte. Hodno
ocení dle čl. 43
32 (NÚ 34) – ddva rozhodčí z jednoho míssta, umístění ddle čl. 434
V
dvojice, které dokkončí úlohu, budou dekorovváni floty.
Startovvné 300,- Kč; Všechny
2. HO
OBBY: Drezurní úloha ZZ1//2018. Soutěžž je přístupná pro všechny jezdce
j
a koněě
Úloha se čte. Hodno
ocení dle čl. 43
32 (NÚ 34) – ddva rozhodčí z jednoho míssta, umístění ddle čl. 434
b
dekorováni floty.
Startovvné 300,- Kč; Všechny dvojjice, které dokkončí úlohu, budou
3. Drrezurní úloha DU-A/2018. Soutěž je přísstupná pro vše
echny jezdce a koně.
ony
A. pro po
B. pro velké koně
Úloha se čte. Hodno
ocení dle čl. 43
32 (NÚ 34) – ddva rozhodčí z jednoho míssta, umístění ddle čl. 434
V
ceny pro 1. -3. místoo v celkové ho
odnotě 1000 Kč.
K
Startovvné 400,- Kč; Věcné
4. Drrezurní úloha DU-B/2018. Soutěž
S
je přísttupná pro vše
echny jezdce a koně.
A. pro pony
B. pro velké koně
Úloha se čte. Hodno
ocení dle čl. 43
32 (NÚ 34) – ddva rozhodčí z jednoho míssta, umístění ddle čl. 434
V
ceny pro 1. -3. místoo v celkové ho
odnotě 1000 Kč.
K
Startovvné 400,- Kč; Věcné
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utěž je přístuppná pro všechny jezdce a ko
oně.
Drrezurní úloha L0/2016. Sou
A. pro pony
B. pro velké koně
Úloha se čte. Hodno
ocení dle čl. 43
32, umístění ddle čl. 434 (N3
39), rozhodování - 3 rozhoddčí - čl. 437 (N40)
V
ceny pro 1. -3. místoo v celkové ho
odnotě 1000 Kč.
K
Startovvné 400,- Kč; Věcné
6. Drrezurní úloha DD/2018. Soutěž je přístu pná pro všech
hny jezdce a koně.
A. pro pony
B. pro velké koně
Úloha se čte. Hodno
ocení dle čl. 43
32, umístění ddle čl. 434 (N3
39), rozhodování - 3 rozhoddčí - čl. 437 (N40)
V
ceny pro 1. -3. místoo v celkové ho
odnotě 1000 Kč.
K
Startovvné 400,- Kč; Věcné
7. Drrezurní úloha S0/2016. Sou
utěž je přístuppná pro všechny jezdce a ko
oně.
Úloha se čte. Hodno
ocení dle čl. 43
32, umístění ddle čl. 434 (N3
39), rozhodování - 3 rozhoddčí - čl. 437 (N40)
K ( 600 – 5000 - 400)
Startovvné 400,- Kč; ceny: 1500,- Kč
8. Drrezurní úloha JU/2018. Sou
utěž je přístuppná pro všechny jezdce a ko
oně.
Zpaměěti. Hodnocení dle čl. 432, umístění
u
dle ččl. 434 (N39), rozhodování
r
- 3 rozhodčí - ččl. 437 (N40)
Startovvné 500,- Kč; ceny: 1800,- Kč
K ( 700 – 6000 - 500)
9. Drrezurní úloha YU/2018. Soutěž je přístuppná pro všech
hny jezdce a koně.
Zpaměěti. Hodnocení dle čl. 432, umístění
u
dle ččl. 434 (N39), rozhodování
r
- 3 rozhodčí - ččl. 437 (N40)
Startovvné 500,- Kč; ceny: 1800,- Kč
K ( 700 – 6000 - 500)
5.

Neděěle

14. 4.. 2019

10. Drrezurní úloha DU-A/2018. Soutěž je přísstupná pro vše
echny jezdce a koně.
Úloha se čte. Hodno
ocení dle čl. 43
32 (NÚ 34) – ddva rozhodčí z jednoho míssta, umístění ddle čl. 434
V
ceny pro 1. -3. místoo v celkové ho
odnotě 1000 Kč.
K
Startovvné 400,- Kč; Věcné
11. Drrezurní úloha DU-B/2018. Soutěž
S
je přísttupná pro vše
echny jezdce a koně.
Úloha se čte. Hodno
ocení dle čl. 43
32 (NÚ 34) – ddva rozhodčí z jednoho míssta, umístění ddle čl. 434
V
ceny pro 1. -3. místoo v celkové ho
odnotě 1000 Kč.
K
Startovvné 400,- Kč; Věcné
12. Drrezurní úloha DD/2018. Soutěž je přístu pná pro všech
hny jezdce a koně.
Úloha se čte. Hodno
ocení dle čl. 43
32, umístění ddle čl. 434 (N3
39), rozhodování - 3 rozhoddčí - čl. 437 (N40)
V
ceny pro 1. -3. místoo v celkové ho
odnotě 1000 Kč.
K
Startovvné 400,- Kč; Věcné
13. Drrezurní úloha DJ/2018. Sou
utěž je přístuppná pro všechny jezdce a ko
oně.
Úloha se čte. Hodno
ocení dle čl. 43
32, umístění ddle čl. 434 (N3
39), rozhodování - 3 rozhoddčí - čl. 437 (N40)
K ( 600 – 5000 - 400)
Startovvné 400,- Kč; ceny: 1500,- Kč
14. Drrezurní úloha JU/2018. Sou
utěž je přístuppná pro všechny jezdce a ko
oně.
Zpaměěti. Hodnocení dle čl. 432, umístění
u
dle ččl. 434 (N39), rozhodování
r
- 3 rozhodčí - ččl. 437 (N40)
Startovvné 500,- Kč; ceny: 1800,- Kč
K ( 700 – 6000 - 500)
15. Drrezurní úloha JD/2018. Sou
utěž je přístuppná pro všechny jezdce a ko
oně.
Zpaměěti. Hodnocení dle čl. 432, umístění
u
dle ččl. 434 (N39), rozhodování
r
- 3 rozhodčí - ččl. 437 (N40)
Startovvné 500,- Kč; ceny: 1800,- Kč
K ( 700 – 6000 - 500)
16. Drrezurní úloha YU/2018. Soutěž je přístuppná pro všech
hny jezdce a koně.
Zpaměěti. Hodnocení dle čl. 432, umístění
u
dle ččl. 434 (N39), rozhodování
r
- 3 rozhodčí - ččl. 437 (N40)
Startovvné 500,- Kč; ceny: 1800,- Kč
K ( 700 – 6000 - 500)
m
počtu
u pony budou oddělení A,B
B sloučeny.
Každý souttěžící si zajistíí svého čtenářře čtené úlohyy. V případě malého

4. Techniická ustano
ovení
Předp
pisy
Závodyy se řídí platnýými Pravidly jezdeckého spportu (PJS), Všeobecnými prravidly ČJF (VPP), Veterinárn
ními pravidly,
STP a ttímto rozpisem
m závodů. Úča
astníci budou dekorování dle
d VP čl. 126. Ceny budou uudíleny dle VP
P čl. 127 a 128
8.
Námitkky a stížnosti v souladu s VP
P a PJS. Sázky nejsou povoleny.

Veterrinární před
dpisy
Před vyložením koní je nutno ode
evzdat příslušnné veterinární doklady (prů
ůkazy koní), ktteré musí obsahovat doklad
dy
aniční účastnícci z členských zemí EU mají
platné pro přesun koní dle veterinárních směrnnic pro přísluššný rok. Zahra
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povinn
nost vystaveníí veterinárního osvědčení (TTRACES) vzor 2009/156. Úččastníci závoddů jsou povinn
ni se řídit pokyyny
určenéého pracovníkka – pořadatelle a to včetně vyložení koníí do příchodu veterinárníhoo lékaře. Kontrolu průkazů a
zdravo
otního stavu koní provede veterinární
v
lékkař závodů při příjezdu.

5. Obecné informace
Odpovvědnost pořřadatele: Poořadatel neruučí za úrazy jezzdců a koní, jaakožto ani za nnehody, onem
mocnění, ztrátty
předměětů a jejich po
oškození. Za zp
působilost (jezzdce i koně) účastnit
ú
se přísslušné soutěžee (tedy i za přřípadné úrazy)) je
dle VP o
odst. 118 plněě odpovědný přihlašovatel.
p
Veškeré náklady spojené s účastí na závvodech hradí vysílací
v
složka /
přihlašo
ovatel.
Inform
mace pro majitele psů:: Psy je povoleeno vodit v arreálu pouze naa vodítku. Vol ným pobíháním psů
ohrožujjete zdraví a život
ž
jezdců v kolbišti a opraacovišti !
Ustájeení: Turnajové boxy v obloukové hale zaa úhradu 15000Kč/3dny + vrratná kauce 2000Kč, v ceně stelivo
s
- slámaa,
seno, (2200 Kč bude vráceno
v
v případě kompletnně vyčištěného boxu při odjjezdu), platbaa předem, obje
ednávky na
email: info@dvurnovvezamky.cz, kd
de Vám bude přidělen variaabilní symbol pro platbu. V případě nevyyužití
objednaaného boxu see platba nevra
ací. Za vyčištěěný box se povvažuje komple
etně vyvezenáá podestýlka na
n místo k tom
mu
určené.. Ustájení na jeden den 600
0Kč+200Kč/deen, bude poskkytováno jen v případě volnných boxů.
Ubyto
ování - inform
mace na www
w.dvurnovezam
mky.cz , nebo nabídka v Litovli a Mladči nna www.litovel.eu
Elektrické přípojkky možné za úhradu
ú
200 Kčč/započatý de
en

Ostatn
ní služby
Léékařská službaa –uvedena v bodě 1.2 (Funnkcionáři závo
odů) tohoto ro
ozpisu
Veeterinární služžba – zajištěna proti úhrad ě
Ob
bčerstvení – zajištěno
z
v are
eálu závodištěě po celý den
Paarkování vozid
del – zpevněn
né plochy areáálu
Během závodů moho
ou být pořizovvány fotografi e a videa za účelem
ú
propag
gace pořadateele na webovýých stránkách,
ody uděluje úččastník povoleení k fotografo
ování na akci a k
sociálníích sítích a tiskkových materriálech. Přihláššením na závo
případn
nému zveřejněění fotografií na stránkách pořadatele ne
ebo v tisku. Fo
otografie musí
sí odpovídat zá
ásadám etiky a
dobrým
m mravům. Všeeobecné podm
mínky, platby,, storno, GDPR - viz www.dvurnovezamkky.cz
n www.dvurrnovezamky.czz.
Prosím nastudujte si cestu k nám na
35 je průjezdnný jen pro osobní auta a vozzíky do výšky 22,75m !!!
Nejbližšší sjezd Mladeeč z dálnice R3

6. Partneeři závodů

ožka
Schvaalovací dolo
Rozpiis zpracoval: Andrea Dostálová
D

Rozpis byyl schválen 5.3.2019 (112/2019)

