Jezdecká stáj Acran
PROPOZICE NA HOBBY ZÁVODY 05.11.2016
1) Obecné informace:
1.1 pořadatel:

JK BK o.s., MB0335

1.2 datum konání:

05. 11. 2016

1.3 místo konání:

Jezdecký areál ACRAN – ARCOS, Nučice u Rudné

1.4 kolbiště:

Hala 20x50m, písek s textílií

1.5 opracoviště:

venkovní 25x60m písek s textilií

1.6 funkcionáři závodů:

ředitel:

Karel Bureš

hlavní rozhodčí:

Šárka Kitnerová, č.lic. B0249

rozhodčí:

Jana Jakubalová, č.lic. B0101

komisař na opracovišti:

Zuzana Zdeborská, č.lic. B1453

stavitel parkurů:

Petr Bečka, č.lic. A0154

veterinář:

MVDr. Kamila Retta

zdravotník:

Martina Krupková

2) Technické údaje:
2.1 předpisy: platná PJS a ustanovení tohoto rozpisu
2.2 soutěže:
1.

Skoková hobby soutěž do 50 cm - na limitovaný čas,
Otevřená soutěž.
Startovné 250,-- Kč, PJS čl. 298.2.1., bez rozeskakování
Věcné ceny pro první 3 umístěné, floty dle PJS

2.

Skoková hobby soutěž do 80 cm - na limitovaný čas,
Otevřená soutěž.
Startovné 250,-- Kč, PJS čl. 298.2.1., bez rozeskakování
Věcné ceny pro první 3 umístěné, floty dle PJS

3.

Skoková hobby soutěž do 90 cm, s rozeskakováním
Otevřená soutěž.
Startovné 250,-- Kč, PJS čl. 273, dvoukolová soutěž
Věcné ceny pro první 3 umístěné, floty dle PJS

4.

Skoková hobby soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm
Otevřená soutěž.
Startovné 250,-- Kč, PJS čl. 269, soutěž se stupňovanou obtížností
Finační odměna: 1. místo: 1000 Kč, 2. místo: 500 Kč, 3. místo: 300 Kč,
floty dle PJS

2.3

Ceny: floty dle PJS, věcné ceny na 1. – 3. místě

2.3

předběžný časový program závodů:
Prezentace tel. nebo osobně nejpozději 1 hodinu před začátkem soutěže.
Zahájení soutěže č. 1 v 9:00 hod.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících dle došlých přihlášek.
Změny po platné prezentaci jezdců zpoplatněny.

3) Všeobecné údaje:
3.1 přihlášky:

jmenovité přihlášky na adresu: stajearcos@gmail.com uzávěrka
přihlášek: 4. 11. 2016
3.2 prezentace:
osobně nebo telefonicky na tel.: 607 447 741
3.3 odpovědnost: 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 Čl. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do
18 ti let jejich rodiče. Veškeré náklady spojené s účastí na
závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel..
3.4 licence jezdců ani koní nejsou podmínkou startů. Pro soutěže č. 1 - 4 se jezdci
prokazují členskou hobby kartou ČJF, nebo jmenným seznamem ze subjektu v ČJF
s platným prodloužením pro rok 2016.
3.5 podmínky účasti: ochranná přilba, bezpečnostní vesta do 16let věku – pro skoky,
korektní úbor, laboratorní vyšetření krve na AIE ne starší 6 měsíců.
3.6 v areálu platí přísný zákaz volného pohybu psů
3.7 ostatní služby: Zdravotní služba – uvedena v bodě 1.6 (Funkcionáři závodů)
Veterinární služba – uvedena v bodě 1.6 (Funkcionáři závodů)
Občerstvení –
zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – na vyhrazeném parkingu v areálu

Rozpis zpracoval: Karel Bureš
V Nučicích dne 23. 9. 2016

Rozpis schválil: Z pověření OV ČJF, Michael Moudrý
V Praze dne 30.9.2016

