10. ročník
ALKAPET VOZATAJSKÉHO POHÁRU
SCHČSP
(Vozatajské hobby soutěže)
Rozpis 2020
1.

Základní údaje

1.1.

Pořadatel :

1.2.

Datum a místo konání :

SCHČSP ve spolupráci s ASCHK
1.kolo - 14.6.2020 - Olešnice ( u Bouzova)

2.kolo - 28.6.2020 – Životice u NJ
3.kolo - 8.8. 2020 – Velké Hoštice
4.kolo - 18.9. 2020 – Lysá nad Labem
Finále - 3.10. 2020- Kravaře Olšinky

1.3.
•
•

Zodpovědná osoba:
Kolbiště:
Opracoviště :

Odložil Adolf a Aleš Fiala (platí pro všechny kola)
Travnatá, či písčitá.
dle podmínek pořadatele

2. Funkcionáři závodů
Stavitel trati: Jaroslav Petřek
Rozhodčí: Zuzana Školeková, Denisa Hanáková
Ředitel závodů: Stanislav Hošák

3. Technické údaje
•

Předpisy :
soutěží se dle PJS, všech pravidel VP SCHČSP a ustanovení tohoto rozpisu

•
Soutěže
1. Soutěž jednospřeží pro děti a juniory do18let (včetně)
2. soutěž dvojspřeží pro děti a juniory do18let (včetně)
3. soutěž jednospřeží pro dospělé pro koně do KVH 156cm, která se započítává do
seriálu VP SCHČSP
4. soutěž dvojspřeží pro dospělé pro koně do KVH 156cm, která se započítává do seriálu
VP SCHČSP
5. otevřená soutěž jednospřeží pro velké koně (nezapočítává se do seriálu)
6. otevřená soutěž dvojspřeží pro velké koně (nezapočítává se do seriálu)

Pro všechny soutěže – soutěže i pro nelicentované koně a jezdce
• 2.kolová soutěž – časy obou kol se sčítají
( Soutěž dvojspřeží dětí je jednokolová)
• dráha může obsahovat 1-2 kombinované maratonské překážky
+ 10-15 průjezdových překážek o 30cm širších než kola kočáru
(ve finále o 20cm širších než kola kočáru)
• hodnocení na čas – penalizace 5 trestných sekund a dle pravidel VP
SCHČSP
• chod obou kol libovolný
• maratonské kočáry a jiné povozy
• bezpečnostní přilby - kočí i přísedící
• u dětí a juniorů povolen start pouze s bezpečnostní vestou, či
chráničem páteře a se zodpovědnou osobou starší 18-ti let se
zkušenostmi s vozatajstvím.
•

Předběžný časový program:
po dohodě s organizátory jednotlivých kol.

4. Všeobecné podmínky

Jmenovité přihlášky a organizátoři:
přihlášky zasílejte e-mailem na: vystavaponyhf@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek čtvrtek 25. 6. 2020 ve 20 hodin.
do přihlášky uveďte:
jméno kočího a přísedícího + jména koní, čísla soutěží, oddíl za který startujete
další informace:
Hošák Stanislav tel.:606 704 114 (pořadatel)
Zuzana Školeková 603 500 146 (zpracovatel přihlášek a startovních listin)

•
•

Peněžité plnění
- jen v případě vyplácení finančních odměn
Veterinární podmínky - Průkaz koně obsahující veterinární náležitosti podle
platných směrnic SVS pro rok 2019 (vakcinace, serologie).

•

Poskytované služby

•

Stravování zajištěno formou bufetu .

•

Ostatní ustanovení

•
•
•

Floty dle PJS
Hodnocení - každé .kolo se hodnotí samostatně
Ceny - základní kola floty a poháry
- finále- floty, poháry

•
•

Pořadatel odmítá jakoukoliv zodpovědnost za nehody a nemoci, které postihly
účastníky závodů ,nebo jejich koně. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí .
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu a na sloučení příp.
zrušení jednotlivých soutěží v případě malého zájmu, či jiných událostí.

V případě, že díky zásahu vyšší moci nebude možno dokončit seriál soutěží, bude
vítězem vyhlášen soutěžící s aktuálně největším počtem získaných bodů k datu finále.
Ve Velkých Hošticích 1.května 2020

