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Rozpis jezdeckých závodů ČJF
10.9.2016

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů:
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů:
1.1.4. Pořadatel:
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů:
1.1.7. Místo konání:
1.1.8. Omezující kritéria:

CDN-C
910B1

Cibulové drezury
Jezdecký klub Mělník, z.s.
10.9.2016
Mělník, Nad jatkami 1723
žádná

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování:

Ing Vladimír Mestenhauser
David Mestenhauser
Ing Vladimír Mestenhauser
Ing Milena Minářová
Štěpánka Bolardová, ing Marcel Kamínek

Mgr. Andrea Chaloupková
Ing Linda Porebská
David Mestenhauser
Ing Linda Porebská
MVDr. Miroslav Hrdlička

drezurní obdelník 20x 60m, povrch pískový
57x80m, povrch písový

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka 8.9.2016 ve 24.00hodin

2.2. Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(vyjímku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)
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2.3. Prezentace na telefonu 774234447. Osobně s předložením dokladů nejpozději 60 minut před
plánovaným začátkem soutěže
2.4. Technická porada nekoná se
2.5. Začátky soutěží : předběžný bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek v systému na cjf.cz, definitivní po
ukončení presentace bude zveřejněn na vývěsce pod věží rozhodčích
2.6. Sekretariát závodů: na věži rozhodčích 1,5hodiny před zahájením první soutěže, 30 minut po skončení
poslední soutěže dne
3. Soutěže
1.Drezurní úloha Z0/2016
2.Drezurní úloha Z4/2016
3.Drezurní úloha DU-A/2016
4.Drezurní úloha DU-B/2016
5.Drezurní úloha DD/2016
6.Drezurní úloha DJ/2016
7.Drezurní úloha L5/2016
Úlohy P5, Z0,Z4 a DU-A budou hodnoceny z jednoho místa.
Úlohy P5,Z0, Z4 a L5 jsou čtené, každý startující si opatří vlastního čtenáře.
Soutěže jsou otevřeny pro všechny koně a jezdce.
4. Časový rozvrh.
Prezentace: 7.00 - 8.00 hodin
Zahájení soutěží: 8.30 hod.
soutěž č. 1 a ostatní soutěže navazují. Přesný časový plán bude zveřejněn v přihláškovém systému u jednotlivých
soutěží nejpozději v pátek 9.9.2016 do 9.00
Dekorování ihned po skončení každé soutěže. Ceny: poukázky na zboží prodejny jezdeckých potřeb HORSESTYLE v
hodnotě 1. 600Kč 2. 500Kč, 3. 400Kč. 4. 300Kč Jezdci umístění na 1.-5. místě rovněž obdrží upomínkové předměty.
5. Všeobecné údaje.
Peněžité plnění: za každý start 300Kč. Pro dvojice přihlášené po uzávěrce přihlášek 400Kč.

4. Technická ustanovení
4.1. Předpisy
4.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto
rozpisem závodů.
4.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126
4.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
4.1.5. Sázky nejsou povoleny.

4.2. Veterinární předpisy
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Závody se řídí PJS, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly ČJF (u MČR i STP ČJF) a
ustanovením tohoto rozpisu.
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro
případnou kontrolu SVS.

4.3. Podmínky účasti, kvalifikace

5. Obecné informace
5.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich
poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle
VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče. Veškeré náklady spojené
s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

5.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců
v kolbišti a opracovišti !
5.3. Ustájení
Na základě objednávky, platba hotově při presentaci 300Kč/koně/započatý den.
5.4. Ubytování, elektrické přípojky
Na základě objednávky
5.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – nebude zajišťována
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – přímo v areále na vyhražené ploše v těsné blízkosti opracoviště i obdelníku
6. Partneři závodů : prodejna jezdeckých potřeb HORSE STYLE
7. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Vladimír Mestenhauser
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 25.8.2016

