Jezdecký oddíl při SŠZe Přerov (ML0045)

„Cena SŠZe Přerov - DELIKAN“
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:

CSN
917L1
„Cena SŠZe Přerov - DELIKAN“
JO při SŠZe Přerov ML0045
Antonív Malíček ML0062
17.9.2016
Jezdecký areál SŠZe Přerov ,Osmek 47, Přerov 75152
-----

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:

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

Ing.Věra Gondová
Ing.Eva Petříková
Martin Veselský , 737364270, MVeselsky@seznam.cz
Ing.Pavel Hirka , G0030
Josef Dvořák G0391
Mgr Stanislava Zemanová G0191
--------------Vladimír Hruška , H0045
-------Martin Veselský H0260
David Hrnčíř
David Hrnčíř
Kateřina Indrůchová
MVDr. Josef Večeřa
p. Absolon

travnaté 100x65
pískové 80x50
Opracoviště otevřeno od 8:15 hodin do konce závodů

2.Přihlášky a časový rozvrh
2.1.Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je do 15.9.2016 22:00 hodin
Uzávěrka rezervace boxů je do 13.9.2016 20:00 hodin
Informace o rezervaci boxů v článku 6.3. tohoto rozpisu
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2.2.Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: htp://prihlasky.cjf.cz
Výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na email MVeselsky@seznam.cz
2.3.Prezentace
Telefonicky pouze při změnách na tel. 737364270 nebo věži rozhodčích od 7:00 do 8:00 hodin
2.4.Technická porada
nekoná se, veškeré informace budou dostupné při prezentaci
2.5.Start soutěží
Soutěž č.1 v 9:00 , další soutěže 2,3,4 následně
Soutěž č.5 v 14:00 , následuje soutěž číslo 6
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených
2.6.Sekretariát závodů
Sekretariát pracuje na věži rozhodčích v den závodů od 7:30 do ukončení závodů
3.Přehled jednotlivých kol soutěží
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parkur stupně „ZZ“ – 80cm
Dvoufázové skákání 90/100 cm
Dvoufázové skákání 100/110 cm
Parkur stupně „ZL“ – 110 cm
Stupňovaná obtížnost do 120cm se žolíkem
Parkur stupně S** jednokolová soutěž s finálem do 140cm

4.Soutěže, startovné / zápisné a ceny
4.1. Soutěž č.1 – parkur stupňe „ZZ“ „Cena společnosti – Pivovar Zubr,a.s.“
Otevřená soutěž, pro jezdce a koně bez omezení
Rozhodování dle tab.A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování
Startovné 200Kč
Věcné ceny v hodnotě 1000Kč pro první tři umístěné, floty dle PJS
4.2. Soutěž č.2 – Dvoufázové skákání 90/100cm „Cena společnosti – Dali Metal Moravia s.r.o.“
Otevřená soutěž, pro jezdce a koně bez omezení
Rozhodování dle PJS čl.274 5.3. v obou fázích rozhodují body i čas
Startovné 250Kč
Věcné ceny v hodnotě 2000Kč pro první tři umístěné, floty dle PJS
4.3. Soutěž č.3 – Dvoufázové skákání 100/110cm„Cena společnosti Bukefalos – jezdecké potřeby“
Otevřená soutěž, pro jezdce a koně bez omezení
Rozhodování dle PJS čl.274 5.3. v obou fázích rozhodují body i čas
Startovné 300Kč
Věcné ceny v hodnotě 3000Kč pro první pět umístěných, floty dle PJS
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4.4. Soutěž č.4 - parkur stupňe „ZL“ „Cena společnosti – Troubecká hospodářská a.s.“
Otevřená soutěž, pro jezdce a koně bez omezení
Rozhodování dle tab.A, čl. 238.2.1. na čas bez rozeskakování
Startovné 350Kč
Věcné ceny v penězích pro prvních pět umístěných
3500Kč (1.100,- 900,- 700,- 500,- 350,-) , floty dle PJS
4.5. Soutěž č.5 – Stupňovaná obtížnost do 120cm se žolíkem „Cena společnosti PZ Trading s.r.o.“
Otevřená soutěž, pro jezdce a koně bez omezení
Rozhodování dle tab.A, čl. 269 na čas, bez rozeskakování
Startovné 400Kč
Věcné ceny v penězích pro prvních pět umístěných
10.000Kč (3.300,- 2.700,- 2.000,- 1.200,- 800,-) , floty dle PJS
4.6. Soutěž č.6 – Parkur stupně S** jednokolová soutěž s finálem do 140cm
„Cena SŠZe Přerov - DELIKAN“
Otevřená soutěž, pro jezdce a koně bez omezení
Rozhodování dle tab.A, čl. 276 2. (národní úprava)
Počet dvojic do finále bude určen po prezentaci. Start finále v obráceném pořadí dle výsledků
z prvního kola.Hlavní rozhodčí může upravit startovní pořadí jezdců ve finále tak, aby jezdci
s více koňmi měli dostatek času na přípravu dalšího koně.
Startovné 500Kč
Věcné ceny v penězích pro prvních deset umístěných
25.000Kč (7.100,- 5.000,- 3.500,- 2.700,- 2.100,- 1.700,- 1.100,- 3x 600,-) , floty dle PJS

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 VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.

6.2. Veterinární předpisy
6.2.1. 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. Vyšetření krve na infekční anémii koní nesmí být starší než 6 měsíců.
6.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
6.2.3. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů
pro případnou kontrolu SVS.
6.2.4. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
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7. Obecné informace
7.2. 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.
7.3. 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 !
7.4. Ustájení
Ustájení pořadatel zajišťuje v omezeném množství proti úhradě , box 300Kč/den
7.5. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
7.6. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – na betonových plochách v areálu SŠZe Přerov

Rozpis zpracoval: 6.8.2016 Martin Veselský
Rozpis za OV ČJF schválil: 9.8.2016 MUDr.Pavel Lexa

