DVŮR, z.s. - MH0396
HANÁCKÝ D
Rozpis jezd
deckých závvodů ČJF

DUBNOV
VÉ ZÁVOD
DY NA HAN
NÁCKÉM DVOŘE
Kvvalifikační kolo STYLLOVÉHO POHÁRU
P
PONY
P
201 9
20. - 21. 4. 20
019
P
Přihláška
na
n závodyy: http://w
www.jezdectvi.org
1. Základní u
ustanovení
1.1. Záklaadní inform
mace
1.1.1. Kategorie závodů:
z
1.1.2. Číslo závod
dů ČJF:
1.1.3. Název závo
odů:
1.1.4. Pořadatel:
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
s
1.1.6. Datum závvodů:
1.1.7. Místo konáání:
1.1.8. Omezující kritéria:

CSN-C, CSSN-P, CSN-H
Hobby
190420H22
DUBNOVÉÉ ZÁVODY NA
N HANÁCK
KÉM DVOŘEE
MH0396 HANÁCKÝ DVŮR,
D
z.s.
--20. – 21. 44. 2019
Areál HAN
NÁCKÝ DVŮ
ŮR, Polkovice 198
---

1.2. Funkkcionáři závvodů:
Ředitel záávodů:
Sekretář závodů:
Kontaktn
ní osoba:
Hlavní ro
ozhodčí:
Sbor rozh
hodčích:

Stylový kkomisař:
Technickýý delegát:
Stavitel ttratí / parku
urů:
Asistent sstavitele:
Komisař na opracovvišti:
Hlasatel:
Zpracovaatel výsledkků:
Lékařská služba:
Veterinárrní dozor:

Ingg. Petr Indrrák
Magda Dohnaalová, tel. 733
7 708 378
8
Raadomír Kubíík, tel 733 537
5 265
Zd
deněk Daně k, H1918
Jaroslav Jindrra, H0012
Michael Beneeš, D1739
Šáárka Veselskká, G2088
Jarmila Měrkoová, H0066
6
Jan Kubrický, H0341
---Pe
etr Mašek, CC0240
Urrčí hlavní roozhodčí
Daavid Hrnčíř
Daavid Hrnčíř, tel. +420 605 342 683
MUDr. Iveta PPospíšilová,, tel. 607 88
81 278
MVDr. Iva Voodičková, tel. 723 738 326
3

1.3. Technické param
metry
1.3.1. Kolb
biště:
pískkové 50 x 700m
1.3.2. Oprracoviště:
pískkové 35 x 555m, otevřen
no od 7:00 hod.
h
2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávvěrka
Uzávěrka přihlášek a boxů
b
je 17. 4.
4 2019 v 244:00 hod.
Bližší inform
mace o rezeervaci boxů v článku 6.33. tohoto ro
ozpisu.
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2.2. Přihlášky

Dlee PJS výhraadně přess Online p
přihláškový systém ČJF: http:///www.je
ezdectvi.o
org
Zahraaniční jezdcci – akceptovvána bude poouze řádně vyplněná
v
přih
hláška, v níž bude uvedeno:
subjekkt, jméno jezzdce (včetně
ě data narozzení), jméno koně (včetn
ně roku naroození), soutě
ěže (všechny,, které
bude d
dvojice abso
olvovat), poža
adavek na usstájení (poče
et boxů, dny ustájení).
Výše u
uvedené zassílejte na e-m
mail: davidhrrncir@email.cz
Ustájjení není možno
m
objed
dnat bez so
oučasně za
aslané přih
hlášky!!!

2.3. Prezeentace
Teleefonicky a pouze
p
při zm
měnách na ttel. +420 60
05 342 683, soutěž č. 1 do 7:00 ho
od. 20.4.201
19 a
souttěž č. 9 do 7:00
7
hod. 21.4.2019, o statní nejpo
ozději hodinu před začčátkem souttěže.
2.4. Technická porad
da
Nekkoná se
2.5. Startt soutěží
21. 4. 2019 Sou
utěž č. 1 – 8:00
8 hod., o statní násle
edně
22. 4. 2019 Sou
utěž č. 9 – 8:00
8 hod., o statní násle
edně
Orieentační časo
ový plán bu
ude upřesněěn na www..jezdectvi.org
Pořaadatel si vyhrazuje právo upravit ččasový rozvvrh dle počtu přihlášenných
2.6. Sekreetariát závo
odů
Sekretariát praacuje u věže
e rozhodčíchh 20. i 21. 4. 2019 vždyy od 7:00 hood. do konce
e soutěží.
nformace
2.7. Dalšíí důležité in
Při nenaplnění některé
n
ze soutěží min
n. 10 účastn
níky, může pořadatel, v termínu po
p uzavřeníí
přihlášek, soutě
ěž bez náhra
ady zrušit.((nejpozději 48 hodin před začátkeem závodů))
dnotlivých soutěží
s
3. Přehled jed
Sobota:
1 – Hobby parkkur do 50cm
m na limitovvaný čas
2 – Hobby parkkur do 70cm
m na limitovvaný čas
3 – Hobby parkkur stupně „ZZ“ na lim
mitovaný čass
4 – Parkur stup
pně „ZM“ na
n limitovan
ný čas
5 – Parkur stup
pně „Z“ na limitovaný
l
čas
6 – Parkur stup
pně „ZL“ na
a čas
7 – Parkur stup
pně „ L*“ na
a čas
pně „S*“ na
a čas s jedníím rozeskakkováním
8 – Parkur stup
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Neděle:
9 – Parkur stup
pně „ZM“ na
n limitovan
ný čas
10 – Stupňovaná obtížnosst do 100cm
m bez žolíka
a
11 – Stupňovaná obtížnosst do 115cm
m se žolíkem
m 115cm
12 – Parkur stu
upně „ L**““ na čas
13 – ZP handicap na styl, otevřená s výsledky za
apočítaným
mi do Stylovvého poháru
u pony 2019
14 – ZLP handicap na styl,, otevřená s výsledky započítaným
z
mi do Styloového poháru pony 2019
15 – LP** hand
dicap na styyl, otevřenáá s výsledkyy započítaný
ými do Styllového poháru pony 20
019
16 – SP** hand
dicap, otevřřená, na čass
17 – STP** han
ndicap, otevvřená, na čaas

c
4. Soutěže, startovné a ceny:
Sobota 20. 4. 2019:
4.1. Soutěž č. 1 – HO
OBBY parku
ur do 50cm na limitova
aný čas
Rozhodování podle
p
čl. 298
8.2.1. PJS, n a limitovan
ný čas
Starrtovné 300,- Kč
Věcné ceny pro
o první 3 um
místěné v ceelkové hodn
notě 1.000,-- Kč, floty dlle PJS
4.2. Soutěž č. 2 – HO
OBBY parku
ur do 70cm na limitova
aný čas
Rozhodování podle
p
čl. 298
8.2.1. PJS, n a limitovan
ný čas
Starrtovné 300,- Kč
Věcné ceny pro
o první 3 um
místěné v ceelkové hodn
notě 1.000,-- Kč, floty dlle PJS
4.3. Soutěž č. 3 – HO
OBBY parku
ur stupně „ZZZ“ na limitovaný čas
hodování po
odle čl. 298.2.1. PJS, naa limitovanýý čas
Rozh
Starttovné 300,- Kč
Věcn
né ceny pro první 3 umíístěné v cel kové hodno
otě 1.000,- Kč, floty dlee PJS
4.4. Soutěž č. 4 – Parkur stupně
ě „ZM“ na l imitovaný čas
Rozh
hodování po
odle čl. 298.2.1. PJS, naa limitovanýý čas
Starttovné 300,- Kč
Finan
nční ceny v celkové hod
dnotě 1.2000,- Kč (500, 400, 300), floty
f
dle PJSS
4.5. Soutěž č. 5 – Parkur stupně
ě „Z“ na lim
mitovaný čas
Rozh
hodování po
odle čl. 298.2.1. PJS, naa limitovanýý čas
Starttovné 300,- Kč
Finan
nční ceny v celkové hod
dnotě 1.5000,- Kč (500, 400, 2x 300
0), floty dle PJS
4.6. Soutěž č. 6 – Parkur stupně
ě „ ZL“ na č as
Rozhodování podle
p
čl. 238
8.2.1. PJS, n a čas bez ro
ozeskakování
Starrtovné 300,- Kč
Finaanční ceny v celkové ho
odnotě 2.1000,- Kč (600, 500, 400 a 2x 300), flooty dle PJS
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4.7. Soutěž č. 7 – Parkur stupně
ě „L*“ na čaas
Rozhodování podle
p
čl. 238
8.2.1. PJS, n a čas bez ro
ozeskakování
Starrtovné 350,- Kč
Finaanční ceny v celkové ho
odnotě 3.6000,- Kč (1.00
00, 900, 700
0, 600 a 4000), floty dle PJS
4.8. Soutěž č. 8 – Parkur stupně
ě „ S*“ na ččas s jedním
m rozeskako
ováním – CEENA fy MAN
NUS Prostějjov
s.r.o..
Rozhodování podle
p
čl. 238
8.2.2. PJS, n a čas s jedn
ním rozeskakováním
Starrtovné 400,- Kč
Finaanční ceny v celkové ho
odnotě 6.0000,- Kč (2.00
00, 1.500, 1.200, 700 a 600), floty dle PJS
Neděle 21. 4. 2019
4.9. Soutěž č. 9 – Parkur stupně
ě „ZM“ na l imitovaný čas
Rozhodování podle
p
čl. 298
8.2.1. PJS, n a limitovan
ný čas
Starrtovné 300,- Kč
Finaanční ceny v celkové ho
odnotě 1.2000,- Kč (500
0, 400, 300),, floty dle PJJS
4.10. Sou
utěž č. 10 – Stupňovaná
S
á obtížnostt do 100cm na čas bez žolíka
Rozhodování podle
p
čl. 269
9 PJS,8 překkážek na čass bez rozeskkakování
Starrtovné 300,- Kč
Finaanční ceny v celkové ho
odnotě 1.5000,- Kč (500
0, 400, 2x 30
00), floty dlee PJS
4.11. Sou
utěž č. 11 – Stupňovaná
S
á obtížnostt do 115cm na čas se žo
olíkem 115 cm
Rozhodování podle
p
čl. 269
9 PJS, 8 překkážek na čas bez rozeskakování
Starrtovné 300,- Kč
Finaanční ceny v celkové ho
odnotě 2.1000,- Kč (600
0, 500, 400 a 2x 300), flloty dle PJS
4.12. Sou
utěž č. 12 – Parkur stup
pně „ L**“ n
na čas
Rozhodování podle
p
čl. 238
8.2.1. PJS, n a čas bez ro
ozeskakování
Starrtovné 400,- Kč
Finaanční ceny v celkové ho
odnotě 4.0000,- Kč (1.10
00, 1.000, 800, 700 a 4000), floty dlle PJS
4.13. Sou
utěž č. 13 – Pony handiicap ZP – kvvalifikace Sttylového poháru pony 22019 dle prravidel Stylo
ového
pohááru pony + otevřená
o
pro jezdce naa pony
Rozhodování podle
p
článku
u 298.1.1. PJJS, soutěž na
n styl jezdcce
Starrtovné 300,- Kč
Poh
háry pro um
místěné v rám
mci Stylové ho poháru a věcné cen
ny pro prvníí 3 umístěné
é
v haandicapu v celkové
c
hod
dnotě 1.0000,- Kč
4.14. Sou
utěž č. 14 – Pony handiicap ZLP – kkvalifikace Stylového
S
poháru ponyy 2019 dle pravidel
p
Stylo
ového pohárru pony + otevřená proo jezdce na pony
Rozhodování podle
p
článku
u 298.1.1. PJJS, soutěž na
n styl jezdcce
Starrtovné 300,- Kč
Poh
háry pro um
místěné v rám
mci Stylové ho poháru a věcné cen
ny pro prvníí 3 umístěné
é
v haandicapu v celkové
c
hod
dnotě 1.0000,- Kč
4

HANÁCKÝ D
DVŮR, z.s. - MH0396
Rozpis jezd
deckých závvodů ČJF

DUBNOV
VÉ ZÁVOD
DY NA HAN
NÁCKÉM DVOŘE
Kvvalifikační kolo STYLLOVÉHO POHÁRU
P
PONY
P
201 9
20. - 21. 4. 20
019
4.15. Sou
utěž č. 15 – Pony handiicap LP** – kvalifikace Stylového poháru ponny 2019 dle pravidel
Stylo
ového pohárru pony + otevřená proo jezdce na pony
Rozhodování podle
p
článku
u 298.1.1. PJJS, soutěž na
n styl jezdcce
Starrtovné 300,- Kč
Poh
háry pro um
místěné v rám
mci Stylové ho poháru a věcné cen
ny pro prvníí 3 umístěné
é
v haandicapu v celkové
c
hod
dnotě 1.0000,- Kč
4.16. Sou
utěž č. 16 – Pony handiicap SP** n
na čas, soutě
ěž otevřená
á pro pony
Rozhodování podle
p
čl. 238
8.2.1. PJS naa čas bez ro
ozeskakován
ní
Starrtovné 300,- Kč
Finaanční ceny v celkové ho
odnotě 1.2000,- Kč (500
0, 400, 300),, floty dle PJJS
utěž č. 17 – Pony handiicap STP** na čas, sou
utěž otevřen
ná pro ponyy
4.17. Sou
Rozhodování podle
p
čl. 238
8.2.1. PJS naa čas bez ro
ozeskakován
ní
Starrtovné 300,- Kč
Finaanční ceny v celkové ho
odnotě 1.5000,- Kč (600
0, 500, 400),, floty dle PJJS

5. Technická
T
u
ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závo
ody se řídí platnými
p
Praavidly jezdeeckého sporrtu (PJS), Vššeobecnýmii pravidly ČJJF (VP),
veteerinárními pravidly
p
a tímto rozpiseem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl . 126-NÚ.
5.1.3. Ceny budou ud
díleny dle VP
P čl. 127-NÚ
Ú a 128.
5.1.4. Nám
mitky a stížn
nosti v soulaadu s PJS.
5.1.5. Sázkky nejsou po
ovoleny.
5.2. Veterinární před
dpisy
5.2.1. Před
d vyložením
m koní je nu
utno odevz dat příslušn
né veterinární dokladyy (průkazy koní),
k
kteréé musí
obsaahovat doklady platné pro přesunn koní dle ve
eterinárních
h směrnic p ro příslušnýý rok.
5.2.2. Účastníci závod
dů jsou po
ovinni se říddit pokyny určeného pracovníkaa – pořadatele a to včetně
v
vylo
ožení koní do příchodu veterinárníího lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkaazů a zdravo
otního stavuu koní provvede veterin
nární lékař zzávodů při příjezdu. Prrůkazy
koníí budou po celou dobu
u závodů uscchovány na sekretariáttu závodů ppro případno
ou kontrolu
u SVS.
6. Obecné informace
ovědnost pořadatele
6.1. Odpo
Pořadatel neručí za úrazy
ú
jezdců
ů a koní, jaakožto ani za
z nehody, onemocně ní, ztráty předmětů
p
a jejich
bilost (jezdce i koně) ú častnit se příslušné
p
so
outěže (tedyy i za případné úrazy) je dle
poškození.. Za způsob
VP čl. 118--NÚ plně od
dpovědný přihlašovate
p
el a u dětí do
d 18ti let je
ejich zákonnní zástupci. Veškeré nááklady
spojené s ú
účastí na záávodech hraadí vysílajícíí složka / přihlašovatel.
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6.2. Inforrmace pro majitele
m
psů
ů
Psy je povvoleno vod
dit v areálu pouze na vodítku. Volným
V
pob
bíháním psůů ohrožujette zdraví a život
jezdců!
6.3. Ustájjení
Uzávěrka o
objednávekk ustájení je
e: 17. 4. 20119 ve 24:00
0 hod. přes JIS; zahraniiční účastnííci přes e-m
mail:
david.hrnccir@email.ccz
Ustájení v pevných bo
oxech v ome
ezeném mnnožství, bez napáječek.
Cena ustájjení za závody (sobota+
+neděle) je 800,- Kč. Ce
ena ustájen
ní za jeden ssoutěžní den je 450,- Kč.
Podestýlkaa – sláma jee v ceně ustáájení.
Seno je v cceně ustájen
ní.
ojky
6.4. Ubyttování, elekktrické přípo
V areálu. B
Bližší inform
mace na www.hanackyddvur.cz
6.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uved
dena v bodě 1.2. (Funkkcionáři závvodů) tohoto
o rozpisu
Veterinární služba – uvedena
u
v bodě 1.2. (Fuunkcionáři závodů)
z
toh
hoto rozpisuu a zajištěnaa proti úhraadě
Podkovářskká služba – pořadatel nezajišťuje
n
Občerstven
ní – zajištěn
no v areálu závodiště
z
poo celý den
Parkování vvozidel – v areálu závo
odů
7. Partneři závvodů:

MANU
US Pro
ostějov, s.r.o
o,

8. Schvalovaccí doložka
Rozpis zpracovval: Zdeněkk Daněk

Rozpis byl schválen 14
4.3.2019 (1 5/2019)
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