JK SPORT Pravčice - subjekt ČJF (ML0007)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
HANÁCKÝ POHÁR
XXXIX. ročník parkurových závodů
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. Pořadatel:
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů:
1.1.7. Místo konání:
1.1.8. Omezující kritéria:

CSN - C
709L1
HANÁCKÝ POHÁR - XXXIX. ročník parkurových závodů
JK SPORT Pravčice, subjekt ČJF (ML0007)
9. 7. 2016
Jezdecký areál Pravčice
-

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:
Podkovář:

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

Jaroslav Šašek, 607873217
Ing. Milan Skýpala, 724547927, milan.skypala@seznam.cz
Tamara Skýpalová, 728680167, TamaraSkypalova@seznam.cz
Mgr. Stanislava Zemanová (G0191)
MUDr. Pavel Lexa (G0189), Josef Dvořák (G0391)
Petr Hirka (G0032)
Ing. Pavel Hirka (G0030)
Jindřich Jarka
Marie Sehnalová
ČČK Kroměříž, Alice Juračková, 603579895
MVDr. Ivan Popelka, 603541613
Stanislav Zaoral, 603702424

pískové 80 x 80 m
pískové 50 x 80 m
-

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 7. 7. 2016, v 18 hodin
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 uvedenou
v bodě 1.2 tohoto rozpisu)
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2.3. Prezentace
Prezentace se koná dne 9. 7. 2016 od 8:00 do 9:00 hodin na věži rozhodčích (koně a jezdce startující
v soutěžích č. 3, 4 a 5 možno odprezentovat i telefonicky na čísle 776 244 006 do 10 hodin).
2.4. Technická porada
Technická porada se nekoná.
2.5. Start soutěží
Zahájení soutěže č. 1 v 10:00 hodin - soutěž č. 2 bude následovat
Zahájení soutěže č. 3 ve 13:00 hodin - soutěže č. 4 a 5 budou následovat
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu závodů v návaznosti na počtu došlých přihlášek.
2.6. Sekretariát závodů
Sekretariát závodů pracuje dne 9. 7. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin na věži rozhodčích.
2.7. Další důležité informace
Nejsou.
3. Přehled jednotlivých kol soutěží
1. kolo Hanáckého poháru - soutěž č. 4
2. kolo Hanáckého poháru - soutěž č. 5
4. Soutěže, startovné a ceny
4.1 Soutěž č. 1

Parkur stupně „ZM“ - otevřená soutěž
přátelská
rozhodování dle tabulky A PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním na čas
startovné: 100,- Kč
Věcné ceny vyplacené v penězích: 1250,- Kč (350,-Kč, 300,-Kč, 250,-Kč, 200,-Kč, 150,-Kč)

4.2 Soutěž č. 2

Dvoufázové skákání 100/110 cm - otevřená soutěž
rozhodování dle PJS čl. 274.5.3, v prvé i druhé fázi rozhodují body a čas
1. fáze 8 překážek s jednou kombinací
2. fáze 4 překážky bez kombinace
a) děti a junioři
b) přátelská
startovné pro a) i b): 150,- Kč
Věcné ceny vyplacené v penězích: 2000,- Kč (600,-Kč, 500,-Kč, 400,-Kč, 300,-Kč, 200,-Kč)
- platí pro a) i b)

4.3 Soutěž č. 3

Parkur se stupňovanou obtížností do 110 cm se žolíkem 120 cm - otevřená soutěž
rozhodování dle PJS čl. 269, 8 překážek bez rozeskakování na čas
startovné: 200,- Kč
Věcné ceny vyplacené v penězích: 3000,- Kč (1000,-Kč, 800,-Kč, 500,-Kč, 400,-Kč, 300,-Kč)
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4.4 Soutěž č. 4

Parkur stupně „L*“ - otevřená soutěž
rozhodování dle tabulky A PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním na čas.
Základní kolo parkuru započítáváno současně jako první kolo Hanáckého poháru
startovné: 250,- Kč
Věcné ceny vyplacené v penězích: 5000,- Kč (1600,-Kč, 1300,-Kč, 1000,-Kč, 600,-Kč, 500,Kč)

4.5 Soutěž č. 5

Parkur stupně „S*“ - otevřená soutěž
rozhodování dle tabulky A PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním na čas.
Základní kolo parkuru započítáváno současně jako druhé kolo Hanáckého poháru
startovné: 300,- Kč
Věcné ceny vyplacené v penězích: 10500,- Kč (3500,-Kč, 2500,-Kč, 2000,-Kč, 1500,-Kč,
1000,- Kč)

O vítězné dvojici Hanáckého poháru, tj. vítězném jezdci absolvujícím obě základní kola Hanáckého poháru
(soutěž č. 4 + soutěž č. 5) na stejném koni, rozhoduje menší součet trestných bodů z obou základních kol.
V případě rovnosti rozhodne nižší počet trestných bodů z druhého základního kola, při rovnosti potom rozhoduje
čas základního parkuru druhého kola. Vítěz Hanáckého poháru získává putovní pohár. Tento pohár získává trvale
po třech vítězstvích.
5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto
rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126.
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128.
5.1.4. Ceny jsou k vyzvednutí na věži rozhodčích po skončení dekorování příslušné soutěže.
5.1.5. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
5.1.6. Zápisné není vybíráno.
5.1.7. Startovné - bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci.
5.1.8. Sázky nejsou povoleny.

5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Závody se řídí PJS, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly ČJF (u MČR i STP ČJF) a
ustanovením tohoto rozpisu.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka - pořadatele a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro
případnou kontrolu SVS.
5.2.4. Veterinární přejímka koní od 8:30 do 9:30 hodin a od 11:30 do 12:30 hodin.
5.2.5. Vyšetření krví na infekční anémii koní nesmí být starší, než 6 měsíců.

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace
Bez omezení dle jednotlivých soutěží.
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6. Obecné informace
6.1. 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 čl. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče. Veškeré náklady spojené
s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel.
6.2. 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 !
6.3. Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje, elektrická přípojka je zajištěna na věž rozhodčích
6.5. Ostatní služby
Lékařská služba - uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu
Veterinární služba - uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu, zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba - uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu, zajištěna proti úhradě
Občerstvení - zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel - v označených prostorách u kolbiště
7. Partneři závodů
Obec Pravčice, Město Hulín, Zlínský kraj, TOSHULIN, a.s., HYJÉ - koně, o.s.
8. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: 10. 5. 2016 Ing. Milan Skýpala - hospodář JK SPORT Pravčice
Rozpis za VV JK schválil: 11. 5. 2016 Josef Dvořák - předseda JK SPORT Pravčice
Rozpis za OV ČJF schválil: 15.5.2016 MUDr. Pavel Lexa

