Jezdecký klub Stará Boleslav, z.s. – subjekt ČJF (MB074)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
17.09.2016

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
1.1.

Základní ustanovení.
1.1.1. Kategorie závodů :
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů:
1.1.4. Pořadatel:
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

1.2.

Datum závodů:
Místo konání:
Omezující kritéria:

Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

1.

17.9.2016
Areál JK Stará Boleslav – U Hluchova 058, St.Boleslav

Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:

1.3.

CSN
917B1
Jezdecké závody Stará Boleslav
Jezdecký klub Stará Boleslav ,z.s.

Kateřina Kolářová – tel.:777 016 516
Anna Čáhová - tel.: 605 261 066
Anna Čáhová - tel.:605 261 066
Ing.Jiří Gotvald - (MB0483)
Jana Jakubalová - (MB0101)
Michael Moudrý - (B551)
Vladimír Kukla - (MB0246)
Šárka Kitnerová – (MB0249)
Rudolf Michl - (MB0296)
Tomáš Jarolím - (MB0431)
Člen sboru rozhodčích
Jaromír Kupr
Ivana Nejedlá - tel.:602 956 983
Simona Slezáková
MVDr. Ina Králová
Jaroslav Kafka

Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: otevřené, pískové 70 x 100m
1.3.2. Opracoviště: otevřené pískové 30 x 60m, 25 x 80m pískovo - travnaté
1.3.3. Opracování : v soutěži 1 a 2 možné společné opracování v kolbišti na určených skocích

Přihlášky a časový rozvrh
1.1. Uzávěrka přihlášek je do 15.9.2016 do 24.00 hod.
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1.2.

Přihlášky : dle PJS přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz nebo
nejedla@primacup.cz a nebo na email : jkstaraboleslav@seznam.cz

1.3.

Prezentace je telefonicky na čísle : 605 261 066 – formou SMS dne 16.9.2016 od 18. – do 21.00
hodin.
1.4. V kanceláři závodů dne 17.9.2016 od 7.00 – 8.00 hodin osobně nebo na tel.čísle 605 261 066
1.5.

Technická porada : Nekoná se

1.6.

Start soutěží (zkoušek) : soutěž číslo 1 v 8.45 hodin – opracování koní na kolbišti, všechny další
soutěže návazně po sobě.
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených. Všechny změny , které budou
chtít soutěžící provést ve startovních listinách po ukončení presentace – budou zpoplatněny částkou 100,- Kč
za každou změnu.

2.

1.7.

Sekretariát závodů : pracuje v přízemí věže rozhodčích dne 17.9.2016 od 7.00 hodin do konce závodů

1.8.

Další důležité informace :

Soutěže, startovné / zápisné a ceny :
2.1. . Soutěž č.1 – Skoková soutěž stupně „ZM“ na limitovaný čas
Soutěž vypsaná pro koně startující 1. a 2. rokem (bez omezení věku koně) a pro děti a juniory na koních
bez omezení.
Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování.
Startovné 300,- Kč .
Věcné ceny na 1.– 5. místě : v hodnotě 2000,-Kč (500,- 450,- 400,- 350,- 300,-), floty dle PJS
2.2. Soutěž č.2 – Skoková soutěž stupně „ZM“ na limitovaný čas

Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování.
Sponzor soutěže : Firma Šepra
Startovné 300,- Kč .
Věcné ceny na 1.– 5. místě : v hodnotě 2000,-Kč (500,- 450,- 400,- 350,- 300,-), floty dle PJS
2.3.

2.4.

Soutěž č.3 - Skoková soutěž stupně ,,Z“ – na limitovaný čas
Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně.
Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování.
Věcné ceny na 1. - 5. místě, v hodnotě: 3000,- Kč (900,- 750,- 600,- 450,- 300,-). floty dle PJS.
Soutěž č.4 - Skoková soutěž - . Dvoufázové skákání 110/115
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. Hodnocení dle PJS , stupnice A, čl. 274.5.2
Startovné 350,- Kč.
Věcné ceny - poukázky od firmy: Heap Co 2.000 s.r.o., na 1.-5. místě, v hodnotě celkem: 3000,- Kč (
900,- 750,- 600,- 400,- 350,-), floty dle PJS

2.5. Soutěž č.6 - Skoková soutěž stupně „L *“
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Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně.
Hodnocení dle PJS , stupnice A čl..238.2.2 , jedno rozeskakování na čas.
Věcné ceny vyplácené v korunách závodníkům na 1. - 5. místě, v hodnotě: 5000,- Kč (1500,- 1250,- 1000,750,- 500,-). floty dle PJS.
Startovné 400,- Kč.
K 1. místům u všech soutěží dodává cenu navíc sponzor firma :ORION PHARMA ANIMAL HEALTH
3.

Technická ustanovení
3.1. Předpisy
3.1.1.
Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto
rozpisem závodů.
3.1.2.
Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126
3.1.3.
Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128
3.1.4.
Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
3.1.5.
Sázky nejsou povoleny.
3.2. Veterinární předpisy
3.2.1.
Závody se řídí
3.2.2.
3.2.3.

4.

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.

Obecné informace
4.1. 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.
4.2.

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 !

4.3.

Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje

4.4.

Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje

4.5.

Ostatní služby
Lékařská služba –uvedena v bodě 1.2 (funkcionáři závodu) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
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Parkování vozidel – na louce v místech označené pořadatelem
5.

Partneři závodů

6.

Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Šárka Kitnerová

Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 7.9.2016

