Hřebčín Kněžičky s. r. o. (MB0419)

Rozpis I. ročníku Chlumeckého derby
10. 9. 2016
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:
1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stavitel tratí / parkurů:
Komisař na opracovišti:
Zdravotní služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

CSN, hala
910B1
I. ročník Chlumeckého derby
Hřebčín Kněžičky s. r. o. (MB0419)
Jezdecký klub Kněžičky, z. s. (MB0338)
10. 9. 2016
Areál Hřebčína Ostrov u Chlumce nad Cidlinou
503 51 Nové Město 68
Pavlína Záhorová, 606 708 479
Pavlína Záhorová, 606 708 479, info@hrebcin-knezicky.cz
Pavlína Záhorová, 606 708 479, info@hrebcin-knezicky.cz
Ing. Otakar Vondrouš (F0483)
Jan Tvarůžek (F0485)
Ilona Matoušková (F0576)
Rudolf Michl (B0296)
Michael Moudrý (B0551)
Libuše Renská (721 090 205)
MVDr. Jana Švorcová (777 993 823)
nebude přítomen

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
80 x 60 m, travnaté
1.3.2. Opracoviště: 60 x 60 m, travnaté
2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je do 7. 9. 2016.
Uzávěrka rezervace boxů je do 5. 9. 2016.
Informace o rezervaci boxů v článku 5.3 tohoto rozpisu.
2.2. Přihlášky
Výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
2.3. Prezentace
Telefonicky 9. 9. 2016 mezi 17. a 19. hodinou nebo emailem 9. 9. 2016 celý den do 19ti hodin.
2.4. Technická porada
Nekoná se.
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2.5. Start soutěží
Soutěž č. 1 začíná v 9:00 hodin, ostatní soutěže návazně po sobě.
2.6. Sekretariát závodů
Otevřen v den konání, tedy 10. 9. 2016 od 8:00 hodin, během konání závodů a dále pak půl hodiny po
ukončení poslední soutěže.
3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
4.1 Soutěž č. 1 – hobby skoková soutěž „ZZ“
Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2.
Jezdci i koně nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF
Do parkuru bude zařazen alternativní skok v podobě přírodní překážky
Startovné 200,- Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,- Kč pro prvních 5 umístěných, floty dle PJS
4.2 Soutěž č. 2 – skoková soutěž st. “ZM”
Otevřená soutěž, rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2.
Do parkuru bude zařazen alternativní skok v podobě přírodní překážky
Startovné 300,- Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 1500,- Kč pro prvních 5 umístěných, floty dle PJS
4.3 Soutěž č. 3 – skoková soutěž st. “Z”
Otevřená soutěž, rozhodování dle PJS tab. C, čl. 239.
Do parkuru bude zařazen alternativní skok v podobě přírodní překážky
Startovné 300,- Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 2 000,- Kč pro prvních 5 umístěných, floty dle PJS
4.4 Soutěž č. 4 – skoková soutěž “ZL”
Otevřená soutěž, rozhodování dle PJS tab. C, čl. 239.
Do parkuru bude zařazen alternativní skok v podobě přírodní překážky
Startovné 300,- Kč
Finanční ceny v celkové hodnotě 3000,- Kč (1 000,- 800,- 600,- 300,- 300,-), floty dle PJS
4.5 Soutěž č. 5 – “CHLUMECKÉ DERBY”
Otevřená soutěž, jednokolová, rozhodování dle PJS tab. C, čl. 277
Dráha dlouhá 1000 – 1300 m
Parkur obsahuje překážky do 100 cm a nejméně polovina z nich je přírodních
Startovné 500,- Kč
Finanční ceny v celkové hodnotě 11 000,- Kč
(4 000,- 3 000,- 2 000,- 1 000,- 1 000,-), floty dle PJS
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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
4.2.1.
Závody se řídí PJS, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly ČJF (u MČR i STP ČJF) a ustanovením
tohoto rozpisu.
4.2.2.
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do
příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.
Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro případnou kontrolu
SVS.

Vyšetření krví na infekční anémii koní nesmí být starší než 6 měsíců.
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
Je možné rezervovat box na emailem na info@hrebcin-knezicky.cz nejdéle do 5. 9. 2016.
Cena ustájení 400,- Kč/započatý den, v ceně je podestýlka (sláma) a seno.
Povinností každého, kdo si pronajme během závodů box, je tento před odjezdem po svém koni vyčistit.
5.4. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – není zajištěna
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celou dobu konání závodů
Parkování vozidel – na parkovišti a louce před vjezdem do areálu

6. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Pavlína Záhorová
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 3.8.2016

