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Přihláška na závod
dy: http://w
www.jezdectvi.org
1.. Základní ustanovení.
Základní iinformace
K
Kategorie závo
odů:
Č
Číslo závodů ČJF:
Č
N
Název závodů::
P
Pořadatel:
SSpolupoř. subjjekt:
D
Datum závodů
ů:
M
Místo konání:

CSN - skokovvé závody, CSN
N - P, CSN - ho
obby
190518H1
ky, stylové skáákání
Májové parkkury pro velké koně a poník
JK Dvůr Novéé Zámky
Dvůr Nové Z ámky
18. - 19. 5. 2 019
84 01
Nové Zámkyy 3, Mladeč 78

Funkcionááři závodů:
Ředitel závodů:
Sekrretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavvní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stylo
ový rozhodčí
Stavvitel parkurů:
Kom
misař na opraccovišti:
Hlassatel:
Zpraacovatel výsleedků:
Lékaařská služba:
Veteerinární dozorr:

Dostálová, tel.. 724 234 605, info@dvurnoovezamky.cz
Andrea D
Kristýna Maksantová
7 844 402, jkdvvurnovezamky
ky@seznam.czz
Lucie Duddová, tel. 607
Jaroslav JJindra H0012
Simona H
Heidenreichovvá H0362, Mirroslav Nákelnýý H0067
Hübneroová Andrea F1159, Marta Nováková H00770
Miroslav Nákelný H0067
Mundil F1052
Michal M
určí hlavnní rozhodčí
Lucie Duddová
Lucie Duddová
Richard B
Baťa, tel. 737 617 212
MVDr. N atálie Škriniarrová, tel. 602 319 012

Technickéé parametryy
Kolbiště:
Opracovviště:
Opracovvání:

písek + geotextilie H
Hiposafe 75x5
55 m
venkovní - bílý křem
mičitý písek + geotextilie
g
Hip
posafe 70x45 m
příznivém poččasí krytá halaa 100x37m
při nep
možné
é od pátku 17 . 5. 2019 12,0
00 hod do uko
ončení závodůů

2.. Přihláškyy a časový rozvrh
Uzzávěrka střed
da 15. 5. 2019
Přřihlášky dle PJS přes Online přihláškový systém
s
ČJF: htttp://www.jezzdectvi.org
s výjimkou
v
cizin
nců startujících na jejich národní licenci nna email: jkdvvurnovezamky
y@seznam.cz
Prrezentace: !vo
olejte pouze pokud
p
máte zm
měnu tel. 607 844 402!
so
obota 7:30 – 88:00 v kanceláři závodů, mo
ožno i den přeedem 18 - 20 hod.
h
Po
oslední změnyy v přihláškách
h možné do pátku 20 hod. KKaždá další zm
měna je zpoplatněna 100 Kčč.
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.

Te
echnická porada se nekoná, veškeré informace budouu dostupné přii prezentaci
ní soutěže v 8:30 hod, další následně
Sttart první rann
Se
ekretariát závo
odů otevřen den
d předem 18 - 20 hod, v dden závodů od 7:30 hod do
o ukončení závvodů
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Ka
ategorie, vee kterých se
e Národní pohár
p
ČJF vee stylovém parkurovém skákání nna pony 2019 vyhlašujje:
Dě
ěti 8 - 10 let: p
ponyhandicap
p S, A obtížnosst ZP a ZLP
Dě
ěti 11 - 13let: ponyhandicap S, A obtížno
ost ZP a ZLP
Dě
ěti 8 – 13 let: pony B obtížn
nost ZPB a ZLP
PB
Dě
ěti 14 - 16 let:: pony do 148 cm obtížnostt ZLPB a LPB***

Hobby soutěěže:
Ho
obby soutěž, p
přístupná pro
o všechny jezdce a koně bezz omezení. Jezzdci i koně nem
musí mít licennci, ale jezdci musí být členyy
ČJJF a kůň musí mít vylepený QR kód přidělený JIS v průkkazu koně.

3.. Soutěže, sstartovné a ceny
So
obota 18. 55. 2019
1. ukázka – parkur 20 cm
o
možn
no s vodičem.. Hodnocení dle
d čl. 238.1.1.
Prro jezdce, koně, pony bez omezení,
Sttartovné 250,-- Kč/soutěž. Všichni
V
jezdci, kteří dokončí parkur, budo
ou dekorování kokardou.
2. ukázka – parkur 40 cm
o
možn
no s vodičem.. Hodnocení dle
d čl. 238.1.1.
Prro jezdce, koně, pony bez omezení,
Sttartovné 250,-- Kč/soutěž. Všichni
V
jezdci, kteří dokončí parkur, budo
ou dekorování kokardou.
3. Skok stupně „ZP“ handicaap – otevřená soutěž pro jeezdce na pony
odnocení čl.2998.2.1. na limitovaný čas. Startovné:
S
3000,- Kč. Výhry: Floty dle PJS,p
poháry pro 1.--3. místo.
Ho
á soutěž pro jeezdce na ponyy
4. Skok stupně „ZLP“ handiccap – otevřená
Hodnocení
H
čl.2238.2.1. na čass. Startovné: 300,3
Kč. Výhrry: Floty dle PJJS, poháry pro
o 1.-3. místo.
ná soutěž pro jezdce na pony
5. Skok stupně „LP**“ handiicap – otevřen
odnocení čl.2338.2.1. na čass. Startovné: 350,3
Kč. Výhryy: Floty dle PJS, poháry pro 1.-3. místo.
Ho
ňovaná obtížn
nost do 70 cm
6. hobby stupň
odnocení dle čl. 269, 8 přeekážek bez žolíka na čas. Staartovné 300,- Kč/soutěž, flo
oty dle PJS. Věěcné ceny pro
o 1.-3. místo v
Ho
ce
elk.hodnotě 10000 Kč.
7. hobby skoko
ová soutěž – parkur
p
80 cm - na čas
odnocení dle čl. 238.2.1.
Ho
Sttartovné 300,-- Kč/soutěž. Věcné
V
ceny pro
o 1.-3. místo v celk.hodnotě
ě 1000 Kč.
8. hobby skoko
ová soutěž – parkur
p
90 cm - na limitovaný čas
odnocení dle ttab. A, čl. 298
8.2.1.
Ho
Sttartovné 300,-- Kč/soutěž. Věcné
V
ceny pro
o 1.-3. místo v celk.hodnotě
ě 1000 Kč.
9. hobby skoko
ová soutěž – stupňovaná
s
obtížnost
o
do 1100 cm bez žo
olíka
odnocení dle čl. 269. 8 překkážek bez žolíka na čas.
Ho
Sttartovné 300,-- Kč/soutěž. Věcné
V
ceny pro
o 1.-3. místo v celk.hodnotě
ě 1000 Kč.
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Neděle 19. 55. 2019
10
0. stupňovanáá obtížnost do
o 50 cm - hob
bby soutěž
Ho
obby soutěž, p
přístupná pro
o všechny jezdce a koně bezz omezení. Jezzdci i koně nem
musí mít licennci, ale jezdci musí být členyy
ČJJF a kůň musí mít vylepený QR kód přidělený JIS v průkkazu koně. Ho
odnocení dle čl.
č 269, 8 překkážek bez žolííka na čas.
Sttartovné 300,-- Kč/soutěž. Všichni
V
jezdci, kteří dokončí parkur, budo
ou dekorování kokardou.
1. pony handicap ZP – kvalifikace NP ČJFF ve stylovém
m parkurovém
m skákání na pony
11
Prro jezdce na p
pony. Hodnoceení dle čl. 298.1.1., soutěž nna styl jezdce..
Sttartovné 300,-- Kč/soutěž, floty dle PJS. Po
oháry pro 1. - 3. místo.
2. pony handicap ZLP – kvaalifikace NP ČJJF ve stylovém
m parkurovém
m skákání na pony
12
Prro jezdce na p
pony. Hodnoceení dle čl. 298.1.1., soutěž nna styl jezdce..
Sttartovné 300,-- Kč/soutěž, floty dle PJS. Po
oháry pro 1. - 3. místo.
3. pony handicap LP** – kvvalifikace NP ČJF
Č ve stylovéém parkurové
ém skákání na
a pony
13
Prro jezdce na p
pony. Hodnoceení dle čl. 298.1.1., soutěž nna styl jezdce..
Sttartovné 300,-- Kč/soutěž, floty dle PJS. Po
oháry pro 1. - 3. místo.
4. skok stupněě „SP**“ hand
dicap – otevře
ená soutěž proo jezdce na po
ony
14
Ho
odnocení čl.2338.2.1. na čass. Startovné: 400,4
Kč Výhryy: Floty dle PJSS, poháry pro 1.-3. místo.

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

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/každý zappočatý den, v ceně stelivo - sláma, seno,
(200 Kč bud
de vráceno v případě
p
komplletně vyčištěnného boxu při odjezdu), plattba předem, oobjednávky na email:
info@dvurn
novezamky.czz, kde Vám bude přidělen vvariabilní symb
bol pro platbu
u. V případě neevyužití objed
dnaného boxu
u
se platba neevrací.
Ubytován
ní - informace na www.dvuurnovezamky.cz , objednávky: info@dvuurnovezamky.ccz
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Elektrickéé přípojky možné
m
za úhradu 200 Kč/zappočatý den
Ostatní služby
Lékařsská služba – uvedena v bod
dě 1.2 (Funkcioonáři závodů) tohoto rozpissu
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 9.4.2019 (27/22019)

