JO La-Bohéme Zduchovice - subjekt MB0283

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
12.11.2016 – 13.11.2016

Přihlášky 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.
Datum závodů:
1.1.6.
Místo konání:

CSN
B12B1
ZDUCHOVICE INDOOR TOUR OPEN
JO La-Bohéme Zduchovice MB0283
12.11.2016 - 13.11.2016
Zduchovice 65, 262 63 Kamýk nad Vltavou

1.2.Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stavitel parkurů:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:

Ing. Ladislav Krulich
Nikola Odstrčilová
Mgr. Barbara Hassová
Miloslav Perníček B0073
Lenka Jůzová C1046, Petra Mašková D0582, Zdeňka Štruncová
D0275
Petr Mašek C0240
Určí hlavní rozhodčí
Václav Vincze
Václav Vincze
MUDr. Hana Pokorná
MVDr. Miroslav Zoul

1.3.Technické parametry

1.3.1. JEZDECKÁ HALA: 32 x 66 m písková rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu
Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/
1.3.2. Kolbiště: 55 x 80 m pískové, rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu
Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/
1.3.3. Opracoviště: 30 x 60 m pískové, povrch stejný jako na kolbišti
31 x 65 m pískové, povrch stejný jako na kolbišti
2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1.Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je 10.11.2016 v 9:00
2.2.Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF - http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na email:
info@kone-zduchovice.cz )
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2.3.Prezentace
Prezentace hodinu před začátkem soutěží toho dne v kanceláři závodů nebo telefonicky (tel. 604 220
575). Telefonicky den před závody do 21:00.

2.4.Technická porada
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci
2.5.Časový rozvrh
sobota start soutěže č. 1 v 8:30 (všechny další soutěže návazně po sobě)
neděle start soutěže č. 9 v 8:30 (všechny další soutěže návazně po sobě)
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu dle počtu přihlášených.
2.6.Sekretariát závodů
Sekretariát závodů je umístěn v kanceláři závodů (vedle Letní restaurace). Číslo telefonu je 604 220
575, email: info@kone-zduchovice.cz

3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Sobota 12.11.2016
č.1: 08:30 Skoková soutěž pony ZP - na limit.čas
č.2:
Skoková soutěž pony ZLP na limit.čas
č.3:
Skoková soutěž pony LP - na čas
č.4:
Skoková soutěž pony SP - na čas
č.5:
Skoková soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm
č.6:
Skoková soutěž Z - na limitovaný čas
č.7:
Skoková soutěž ZL - na čas
č.8:
Skoková soutěž L* - na čas
Neděle 13.11.2016
č.9: 08:30 Skoková soutěž pony ZP - na limitovaný čas
č.10:
Skoková soutěž pony ZLP - na limit.čas
č.11:
Skoková soutěž pony LP - na čas
č.12:
Skoková soutěž pony SP - na čas
č.13:
Skoková soutěž Z- na limitovaný čas
č.14:
Skoková soutěž ZL- na čas
č.15:
Skoková soutěž L** - na čas
č.16:
Skoková soutěž S* - na čas
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1. Skoková soutěž pony handicap - ZP na limit.čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 298.2.1.
Soutěž společnosti LA-BOHÉME / www.la-boheme.cz
Startovné: 300,-Kč
Ceny: 2.000,-Kč (500-450-400-350-300)

2. Skoková soutěž pony handicap - ZLP - na limit. čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 298.2.1.
Soutěž společnosti Novoměstský pivovar / www.npivovar.cz
Startovné: 300,-Kč
Ceny: 2.000,-Kč (500-450-400-350-300)

3. Skoková soutěž pony handicap - LP - na čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Soutěž společnosti PAMA, a.s. / www.pamaas.cz
Startovné: 350,-Kč
Ceny: 2.250,-Kč (550-500-450-400-350)

4. Skoková soutěž pony handicap -SP - na čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Soutěž společnosti Equiservis / www.equiservis.cz
Startovné: 350,-Kč
Ceny: 2.250,-Kč (550-500-450-400-350)

5. Skoková soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle čl. 269.
Soutěž společnosti Boheme Facility / www.bohemefacility.cz
Startovné: 300,-Kč
Ceny: 2.000,-Kč (500-450-400-350-300)

6. Skoková soutěž Z - na limitovaný čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle čl. 298.2.1.
Soutěž společnosti Prodej sportovních koní / www.prodejsportovnichkoni.cz
Startovné: 300,-Kč
Ceny: 2.000,-Kč (500-450-400-350-300)
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7. Skoková soutěž ZL - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Soutěž společnosti Zahradnictví Blecha / www.zahradnictviblecha.cz
Startovné: 350,-Kč
Ceny: 3.000,-Kč (800-700-600-500-400)

8. Skoková soutěž L* - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle čl.A 238.2.1.
Soutěž společnosti KIA MOTORS / www.kia.cz
Startovné: 400,-Kč
Ceny: 4.200,-Kč (1400-900-800-600-500)

NEDĚLE 13.11.2016

9. Skoková soutěž pony handicap - ZP - na limitovaný čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 298.2.1.
Soutěž společnosti Equiservis / www.equiservis.cz
Startovné: 300,-Kč
Ceny: 2.000,-Kč (500-450-400-350-300)

10.Skoková soutěž pony handicap - ZLP - na limitovaný čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 298.2.1.
Soutěž společnosti Equiservis / www.equiservis.cz
Startovné: 300,-Kč
Ceny: 2.000,-Kč (500-450-400-350-300)

11.Skoková soutěž pony handicap - LP - na čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Soutěž společnosti Novoměstský pivovar / www.npivovar.cz
Startovné: 350,-Kč
Ceny: 2.250,-Kč (550-500-450-400-350)
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12.Skoková soutěž pony handicap - SP - na čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Soutěž společnosti CIME / www.cime.cz
Startovné: 350,-Kč
Ceny: 2.250,-Kč (550-500-450-400-350)

13.Skoková soutěž Z - na limitovaný čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle čl. 298.2.1.
Soutěž společnosti Feedshop / www.feedshop.cz
Startovné: 300,-Kč
Ceny: 2.000,-Kč (500-450-400-350-300)

14.Skoková soutěž ZL - na čas
Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Soutěž společnosti PAMA a.s./ www.pamaas.cz
Startovné: 350,-Kč
Ceny: 3.000,-Kč (800-700-600-500-400)

15.Skoková soutěž L** - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Soutěž společnosti Boheme Facility / www.bohemefacility.cz
Startovné: 400,-Kč
Ceny: 4.200,-Kč (1400-900-800-600-500)

16.Skoková soutěž S* - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Soutěž společnosti KIA MOTORS / www.kia.cz
Startovné: 500,-Kč
Ceny: 5.000,-Kč (1900-1000-900-700-500)

4. Technická ustanovení
4.1.Předpisy
4.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
4.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5. Sázky nejsou povoleny.
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4.2.Veterinární předpisy
4.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které
musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
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. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

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 VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. 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
Rezervace on-line na www.zavody-zduchovice.cz, emailem - info@kone-zduchovice.cz, nebo přes Online
přihláškový systém ČJF .
BOXY PÁ-NE
Box na 2 dny (přes noc)
Box na jeden den

1.600,-Kč
1.200,-Kč
500,-Kč

(Storno podmínky objednávky boxů: zrušení objednávky 14 dní pře závody - bude účtováno 0% z celkové ceny, zrušení 7 dní před závody - bude
účtováno 50% z celkové ceny, zrušení 3 dny před závody - bude účtování 100% z celkové ceny)

Cena pilin - balík cca 22 kg (Máte-li zájem o nastlání pilinami, uveďte toto do poznámky v objednávce!)
300Kč
Pozn.: Při platbě bude složen depozit 200,-Kč, který bude vrácen oproti vyčištěnému boxu. Za vyčištěný
box se považuje kompletně vyvezená podestýlka na hnojiště k tomu určené.
5.4.Připojení kamionu na el.energii 200 Kč/den
5.5.Ubytování
Možnost ubytování přímo v areálu v penzionu Jezerná více informací www.pension-jezerna.cz, info@kone-zduchovice.cz, 604 220 575.
Nebo cca 200 m od areálu v penzionu U Švarců.

5.6.Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
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6. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Nikola Odstrčilová
Rozpis schválen OV SČO ČJF: Michael Moudrý 7.9.2016

