Jezdecká stáj Galatík Těšánky– subjekt ČJF (ML0029)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF v drezuře
2.7.2016 – 3.7.2016
Mistrovství zlínské oblasti v drezuře
Drezurní pohár mládeže ČJF 2016 pro pony, děti a juniory

Přihláška 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.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Pořadatel:
Spolupoř. subjekt:
Datum závodů:
Místo konání:
Omezující kritéria:

CDN
702L1
Mistrovství zlínské oblasti v drezuře
Drezurní pohár mládeže ČJF pro pony, děti a juniory
Jezdecká stáj Galatík Těšánky (ML0029)
2.7.2016 – 3.7.2016
Těšánky u Zdounek, směr Kyjov
-

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

Ing. Josef Balaštík
Ing. Zuzana Galatíková (tel. 607 978 107,email: info@gruntgalatik.cz)
Ing. Ivana Galatíková (tel. 602 101 354, email: info@gruntgalatik.cz)
Ing. Milan Vítek (H0028)
Ing. Marcel Kamínek (A0113), Ing. Ludmila Vítková (H0090),
Ing. Milena Minářová (A0119), Hana Chmelová (C0466)
Určí hlavní rozhodčí ze sboru rozhodčích.
Věra Karlíková
Kateřina Juříková
Radek Chmela tel. 606 681 233
MVDr. Libor Hlačík tel. 723 823 469
-

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: pískové 20 x 60 m
1.3.2. Opracoviště: pískové 80 x 50 m

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek: 30.6.2016 ve 12:00 h.
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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 kontaktní osobu)
Prezentace:
V pátek 1.7.2016 18:00 – 20:00 h. osobně (v Občerstvení u Kenta) nebo na tel. 602 101 354
(i formou sms).
2.3. Technická porada se nekoná.
2.4. Start soutěží v 8:00 h. po oba závodní dny. Všechny další soutěže návazně po sobě.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.
Soutěž bude uskutečněna při účasti pěti jezdců z minimálně třech subjektů.

2.5. Sekretariát závodů: U stáje č.1, vedle drezurního kolbiště.
Od 7:00 až hodinu po ukončení poslední soutěže.

2.6. Další důležité informace
Předběžné startovní listiny budou zveřejněny v pátek 1.7.2016 po 12 h. na www.gruntgalatik.cz
a na stránkách zlínské oblasti ČJF.
Správní poplatky:
Přihláška do soutěže po uzávěrce přihlášek 50 Kč + startovné.
Vyžádaná změna pořadí startu po uzávěrce přihlášek 50 Kč + startovné.
Změna jezdce nebo koně po uzávěrce přihlášek 50 Kč + startovné.

3. Přehled jednotlivých soutěží / startovné / ceny
3.1. Sobota 2.7.2016
Soutěž č. 01 Drezurní soutěž st. „Z“ čte se úloha DU-A/2016
Otevřená soutěž a zároveň:
Oblastní mistrovství dětí na pony (do 16 let) I. kolo
Oblastní mistrovství dětí na velkých koních I. kolo
Kvalifikační soutěž DPM pro děti na pony (8 – 12 let)
Startovné: 300 Kč za start koně
Rozhodování dle N 33 – 2 rozhodčí z jednoho místa.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1500 Kč (700,- 500,- 300,-)
Floty dle PJS.
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Soutěž č. 02 Drezurní soutěž st. „Z“ čte se úloha DU-B/2016
Otevřená soutěž.
Startovné: 300 Kč za start koně
Rozhodování dle N 33 – 2 rozhodčí z jednoho místa.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1500 Kč (700,- 500,- 300,-)
Floty dle PJS.
Soutěž č. 03 Drezurní soutěž st. „L“ čte se úloha DD/2016
Otevřená soutěž a zároveň:
Oblastní mistrovství juniorů (do 18 let) I. kolo
Kvalifikační soutěž DPM pro děti na pony (13 – 16 let)
Kvalifikační soutěž DPM pro děti na velkých koních
Startovné: 300 Kč za start koně
Rozhodování dle N 39 – 3 rozhodčí.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1500 Kč (700,- 500,- 300,-)
Floty dle PJS.
Soutěž č. 04 Drezurní soutěž st. „L“ čte se úloha DJ/2016
Otevřená soutěž a zároveň:
Oblastní mistrovství mladých jezdců I. kolo
Startovné: 300 Kč za start koně
Rozhodování dle N 39 – 3 rozhodčí.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1500 Kč (700,- 500,- 300,-)
Floty dle PJS.
Soutěž č. 05 Drezurní soutěž st. „L“ čte se úloha L5/2016
Otevřená soutěž a zároveň:
Oblastní mistrovství seniorů I. kolo
Startovné: 400 Kč za start koně
Rozhodování dle N 39 – 3 rozhodčí.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1800 Kč (800,- 600,- 400,-)
Floty dle PJS.
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Soutěž č. 06 Drezurní soutěž st. „S“ úloha JU/2016
Otevřená soutěž a zároveň:
Kvalifikační soutěž DPM juniorů (do 18 let)
Startovné: 400 Kč za start koně
Rozhodování dle N 39 – 3 rozhodčí.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1800 Kč (800,- 600,- 400,-)
Floty dle PJS.
3.2. Neděle 3.7.2016
Soutěž č. 07 Drezurní soutěž st. „Z“ čte se úloha DU-A/2016
Otevřená soutěž a zároveň:
Oblastní mistrovství dětí na pony (do 16 let) II. kolo
Oblastní mistrovství dětí na velkých koních II. kolo
Kvalifikační soutěž DPM pro děti na pony (8 – 12 let)
Startovné: 300 Kč za start koně
Rozhodování dle N 33 – 2 rozhodčí z jednoho místa.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1500 Kč (700,- 500,- 300,-)
Floty dle PJS.
Soutěž č. 08 Drezurní soutěž st. „Z“ čte se úloha DU-B/2016
Otevřená soutěž.
Startovné: 300 Kč za start koně
Rozhodování dle N 33 – 2 rozhodčí z jednoho místa.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1500 Kč (700,- 500,- 300,-)
Floty dle PJS.
Soutěž č. 09 Drezurní soutěž st. „L“ čte se úloha DD/2016
Otevřená soutěž a zároveň:
Oblastní mistrovství juniorů (do 18 let) II. kolo
Startovné: 300 Kč za start koně
Rozhodování dle N 39 – 3 rozhodčí.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1500 Kč (700,- 500,- 300,-)
Floty dle PJS.
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Soutěž č. 10 Drezurní soutěž st. „L“ čte se úloha DJ/2016
Otevřená soutěž a zároveň:
Oblastní mistrovství mladých jezdců II. kolo
Kvalifikační soutěž DPM pro děti na pony (13 – 16 let)
Kvalifikační soutěž DPM pro děti na velkých koních
Startovné: 300 Kč za start koně
Rozhodování dle N 39 – 3 rozhodčí.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1500 Kč (700,- 500,- 300,-)
Floty dle PJS.
Soutěž č. 11 Drezurní soutěž st. „L“ čte se úloha L5/2016
Otevřená soutěž a zároveň:
Oblastní mistrovství seniorů II. kolo
Startovné: 400 Kč za start koně
Rozhodování dle N 39 – 3 rozhodčí.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1800 Kč (800,- 600,- 400,-)
Floty dle PJS.
Soutěž č. 12 Drezurní soutěž st. „S“ úloha JU/2016
Otevřená soutěž a zároveň:
Kvalifikační soutěž DPM juniorů (do 18 let)
Startovné: 400 Kč za start koně
Rozhodování dle N 39 – 3 rozhodčí.
Ceny: Peněžité na 1. - 3. místě v celkové hodnotě 1800 Kč (800,- 600,- 400,-)
Floty dle PJS.
Startovné je splatné v hotovosti na místě nebo na účet 2300539672/2010 vedený u FioBanky.
Oblastní mistrovství bude vyhodnoceno v neděli 3.7.2016:
Kategorie děti na pony a děti na velkých koních – soutěž č.1 a č.7 (vyhodnocení s koňmi po soutěži č.7)
Kategorie junioři do 18 let – soutěž č.3 a č.9 (vyhodnocení s koňmi po soutěži č.9)
Kategorie mladí jezdci – soutěž č.4 a č.10 (vyhodnocení s koňmi po soutěži č.10)
Kategorie senioři – soutěž č.5 a č.11 (vyhodnocení s koňmi po soutěži č.11)
Ve všech kategoriích MZO získá vítěz a umístění na 2. – 3.místě finanční odměnu v celkové hodnotě
2400 Kč (1000,- 800,- 600,-) a medaili a vítěz navíc obdrží šerpu.
Ceny do Oblastního mistrovství věnuje Zlínská oblast České jezdecké federace.
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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. Laboratorní vyšetření s negativním výsledkem na infekční anemii nesmí být starší 6 měsíců.
4.2.3. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro
případnou kontrolu SVS.
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
Ustájení od 1.7.2016 do 3.7.2016 pořadatel zajistí přímo v areálu na základě závazné objednávky
uvedené v přihlášce. Ustájení zabezpečí pořadatel v pevných boxech.
Prosíme o uhrazení celkové ceny ustájení na účet: 2300539672/2010 do 1.7.2016.
Pokud ustájení nebude uhrazeno, rezervace boxu bude zrušena a box bude dále nabízen. V případě, že
uhradíte cenu ustájení a víte, že platba na náš účet do 1.7.2016 nedorazí, pošlete prosím oskenovanou
kopii výpisu z účtu na email info@gruntgalatik.cz, děkujeme.
Cena ustájení: pátek 400,-Kč/box, sobota 500,-Kč/box, neděle 500,- Kč/box nebo 1200 Kč/box
po celou dobu závodů (pátek – neděle), další dny za příplatek 300 Kč/den.
Ustájení včetně objemového steliva (sláma).
Seno je možno zakoupit v místě závodů za 75 Kč/ balík 10 – 12 kg.
Jadrné krmivo pořadatel nezajišťuje.
Ustájení se hradí za každý započatý den!
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Za objednané a nevyužité ustájení bude účtován poplatek ve výši 100% ceny. Storno objednávky
ustájení s vrácením platby za ustájení lze do 29. 6. 2016.
5.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování do 3 km: Ubytovna Zdounky, Sokolovna Roštín, Rekreační areál Kamínka Roštín.
Připojení k elektřině: Jen se svolením majitele areálu na vyhrazených místech za poplatek 500,-Kč po
dobu závodů (pátek – neděle). Připojovaný zodpovídá za bezpečnost připojení a zajistí jeho dozor nebo
odpojení v době nepřítomnosti. Nutno objednat předem v přihlášce.
Připojovací kabely, které neponesou v průběhu závodů řádné označení o zaplacení poplatku, budou
likvidovány pod pokutou 2000 Kč.
5.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – pořadatel nezajišťuje
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – na určených místech
6. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:
Ing. Ivana Galatíková

Rozpis za OV ČJF schválil:
26.5.2016 MUDr.Pavel Lexa

