Statek Kováry – subjekt ČJF (MB0172)

Hobby závody Kováry – 17.9.2016

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:
1.1.8. Omezující kritéria:

CHN /CSN- Hobby / CDN – Hobby
doplňte zde…
Hobby závody Kováry – 18.6.2016
Statek Kováry MB 0172
Statek Kováry
17.9.2016
Kováry 16, kolbiště za obcí – GPS 50°11'08.2"N 14°14'47.1"E
Soutěže jsou přístupné jezdcům a koním bez licencí

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

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

Jana Holíková A1285
Jana Holíková, 603 511 449
Jana Holíková, 603 511 449, kovary16@gmail.com
Daniela Rychtaříková A0007
Pavel Vachutka H0374
Sandra Bejšáková A1034
Jiří Svoboda
David Holík
SANITAR, s.r.o.
MVDr. Iveta Nováková, 603 115 646

I. – 35 x 65 m písek pro drezúry , II. - 50 x 75 m písek pro parkury,
I. - 35 x 65 m písek , II. – 50 x 75 m pro drezúry
V soutěži č. 5 možné společné opracování v kolbišti na určených skocích
Opracoviště otevřeno od 7:30 - do opracování posledního soutěžícího soutěže č.7

1. Přihlášky a časový rozvrh
1.1. Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je do 14.09.2016 23:59
Informace o rezervaci boxů v článku 5.3 tohoto rozpisu

1.2. Přihlášky
Přihlášení on-line přes web http://www.equimarket.eu/prihlaska , nebo e-mailem na adrese
kovary16@gmail.com
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1.3. Prezentace
V den závodů v kanceláři závodů od 7:00 do 10:00 hod pro všechny soutěže.
telefonicky v den závodů do 10:00 na tel. čísle 603511449

1.4. Technická porada
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.

1.5. Start soutěží (zkoušek)
Soutěž č. 1 - Start prvního jezdce 8:30
všechny další soutěže návazně po sobě
Orientační startky budou vyvěšeny den před konáním závodů na webu http://kovary.sweb.cz/
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny časového rozvrhu

1.6. Sekretariát závodů
Otevřen po celý závodní den na věži rozhodčích
1.7. Další důležité informace
2. Přehled jednotlivých kol soutěží
Drezurní úloha Z0/2016 - Soutěž č.1
Drezurní úloha Z1/2016 - Soutěž č.2
Drezurní úloha vL/2016 - Soutěž č.3 – na vlastní hudbu
Vložená soutěž – Křížkový parkur dle schopností jezdců max. 40 cm, s svodičem, bez vodiče
Skoková soutěž 60 cm - Soutěž č.4
Skoková soutěž max. 80 cm - Soutěž č.5
Skoková soutěž max. 90 cm - Soutěž č.6
Minutové skákání max. 110 cm - Soutěž č.7

3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
3.1.1. Soutěž č. 1. drezurní úloha Z0/2016- úloha se čte
Otevřená soutěž.
hodnocení dle DP čl. 432, N30 – jednou známkou
Úloha je čtená
Startovné 250,- Kč
Věcné ceny pro první 3 umístěné, floty dle PJS na 1. – 5. místě
Počet startujících v soutěži je omezen na 15 startujících. Rozhoduje čas přihlášení

3.1.2. Soutěž č. 2. drezurní úloha Z1/2016 - úloha se čte
Soutěž je otevřená pouze pro pony
hodnocení dle DP čl. 432, N30 – jednou známkou
Úloha je čtená
Startovné 250,- Kč
Věcné ceny pro první 3 umístěné, floty dle PJS na 1. – 5. místě
Počet startujících v soutěži je omezen na 15 startujících. Rozhoduje čas přihlášení
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3.1.3. Soutěž č. 3. - drezurní úloha vL/2016
hodnocení dle DP čl. 432, N30 – jednou známkou
Jezdci si dodají vlastní hudbu pro úlohu
Hudba musí být doručena pořadatelům nejpozději 1 h před začátkem soutěže ve formátu *.mp3 (media: CD, flash disk)
Startovné 250,- Kč
Věcné ceny pro první 3 umístěné, floty dle PJS na 1. – 5. místě
Počet startujících v soutěži je omezen na 15 startujících. Rozhoduje čas přihlášení

XX:

VLOŽENÁ SOUTĚŽ = “Křížkový parkur“ s vodičem i bez vodiče

Pro všechny účastníky připravíme odměny a floty
startovné 100,- Kč
soutěž bude otevřena pokud se přihlásí alespoň 3 jezdci, výška překážek max. 40 cm
prosíme rodiče a trenéry, aby zhodnotili schopnosti jezdců a rozhodli, zda-li pojedou s vodičem nebo vez vodiče

3.1.4. Soutěž č. 4. - Skoková soutěž s maximální výškou překážek 60 cm
limitovaný čas dle SP čl. 298 odst. 2.1.
(limitovaný čas je stanovený čas soutěže zmenšený o 5 sec)
Startovné 250,- Kč
Věcné ceny pro první 3 umístěné, floty dle PJS na 1. – 5. místě

3.1.5. Soutěž č. 5. - Skoková soutěž dvoufázové skákání 70-80 cm
SP čl. 274
hodnocení dle tabulky A odst. 5.3.
Startovné 250,- Kč
Věcné ceny pro první 3 umístěné, floty dle PJS na 1. – 5. místě

3.1.6. Soutěž č. 6. - Skoková soutěž dvoufázové skákání 80-90 cm
SP čl. 274
hodnocení dle tabulky A odst. 5.3.
Startovné 250,- Kč
Věcné ceny pro první 3 umístěné, floty dle PJS na 1. – 5. místě

3.1.7. Soutěž č. 7. – Minutové skákání do 110 cm
SP čl. 267
Startovné 250,- Kč
Věcné ceny pro první 3 umístěné, floty dle PJS na 1. – 5. místě

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 rok 2016.
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.

4.3. Podmínky účasti, kvalifikace
4.3.1. Platné členství v ČJF - každý závodník musí mít platnou hobby kartu nebo licenci
4.3.2. Licence koní nejsou vyžadovány

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
Po domluvě na tel. čísle 603511449, omezený počet boxů, 300,- Kč/1 den
5.4. Ubytování, elektrické přípojky
ubytování bez snídaně 250 Kč /noc
5.5. 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
Parkování vozidel – na parkovišti areálu závodů, informace pro parkování budou dány
ukazatelem, organizaci parkoviště řeší pověřený zaměstnanec závodiště
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6. Partneři závodů

7. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:
Jana Holíková
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 12.8.2016

