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Skokové závody – Derby Bohuňovice
28.9.2016

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:

CSN skokové závody, CSN –P, CSN – hobby
928L1
Skokové závody
Jezdecký klub Derby Bohuňovice
Stáj Derby Bohuňovice
28.9.2016
JK Derby, Bohuňovice

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

1.2. Technické parametry
1.2.1. Kolbiště:
1.2.2. Opracoviště:
1.2.3. Opracování:

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka neděle 25.9.2016

2.2. Přihlášky

Ing. Simona Vingrálková
Vraštilová Olga
Tomíková Kateřina, tel. 603 255608, derby-tomikova@volny.cz
Mgr. Zemanová Stanislava G0191
MUDr. Lexa Pavel G0189, Kočí Vladimíra H0334, tel. 777 191724,

Kopiš Jan H0138
Kateřina Tomíková H0794
Kočí Vladimíra H0334
Dudová Lucie
Český červený kříž
MVDr. Vodičková Iva, tel. 723 738 326

písek + geotetilie Hiposafe 45 m x 70 m
venkovní písek – 35 m x 45 m, hala 25m x 55 m
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Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(vyjímku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)
2.3. Prezentace : volejte pouze v případě změny na tel.603 255608
Středa od 7:00 – 7:30 hod v kanceláři závodů, možno i den předem do 20hod
Poslední změna v přihláškách možná do pondělí 27.9.2016 do 20 hod. Každá další změna ze
zpoplatněna 100Kč
2.4. Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci
2.5. Start soutěží (zkoušek) první soutěž začíná v 8:00 hod, po soutěžích pro pony bude soutěž 7-9,
následně 3-6.
2.6. Sekretariát závodů otevřen den předem 18-20, v den závodů od 7:00 hod do ukončení závodů
3. Přehled jednotlivých kol soutěží
1. Pony handicap ZP
2. Pony handicap ZLP – dvoukolová soutěž a zároveň Mistrovství Zlínské oblasti
3. Skoková soutěž stupňovaná obtížnost do 90 cm
4. Skoková soutěž Z – 100 cm
5. Skoková soutěž ZL – 110 cm
6. Skoková soutěž L – 115 cm
7. Ukázka křížkový parkur
8. Hobby parkur 60 cm
9. Hobby parkur 80 cm
Soutěže, startovné / zápisné a ceny
1. Pony handicap – ZP – parkur na limitovaný čas
Pro jezdce na pony. Hodnocení dle čl. tab. A, čl. 298.2.1.
Startovné 300,-Kč, floty. Věcné ceny pro 1.-3. místo v hodnotě 1500,-Kč.
2. Pony handicap – ZLP - dvoukolová soutěž otevřená
Pro jezdce na pony od 8-16 let.
a) Mistrovství Zlínské oblasti – jezdci neplatí startovné, floty a medaile
b) otevřená soutěž pro jezdce na pony
Hodnocení dle čl. 273.3.2
Startovné 300,- Kč/soutěž b), floty. Věcné ceny pro 1.-3. místo v hodnotě 1500,-Kč
3. Skoková soutěž - Stupňovaná obtížnost do 90 cm
Pro jezdce a koně bez omezení, 8 překážek. Hodnocení dle čl. 269.1.
Startovné 300,-Kč, floty. Ceny věcné pro 1.-3.místo v hodnotě 1500,-Kč
4. Skoková soutěž Z – 100 cm – parkur na limitovaný čas
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1.
Startovné 300,-Kč. Věcné ceny v hodnotě 1.500,-Kč
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5. Skoková soutěž ZL – 110 cm – parkur na čas
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Startovné 300,-Kč/soutěž, floty dle PJS, Finanční ceny 2.500,- (900,-600,-400,-300,-300,-)
6. Skoková soutěž L – 115 cm – parkur na čas
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 238.2.1
Startovné 300,-Kč, floty dle PJS, Finanční ceny 2.500,- (900,-600,-400,-300,-300)
7. Ukázka křížkový parkur – možnost i z vodičem
Pro všechny jezdce a koně i bez licence. Všichni co dokončí parkur, obdrží flot.
Startovné 250,-Kč
8. Hobby parkur 60 cm na čas
Pro všechny jezdce a koně i bez licence. - Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Startovné 250,-Kč floty dle PJS. Ceny věcné pro 1.- 3. místo.
9. Hobby parkur 80 cm na čas
Pro všechny jezdce a koně i bez licence. Hodnocení dle čl. 238.2.1.
Startovné 250,-Kč floty dle PJS. Ceny věcné pro 1.- 3. místo.
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. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
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.
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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 boxové v omezeném množství. Cena za box 400,-Kč za den. Objednání pouze na tel.
603255608, Tomíková formou SMS.
5.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
5.5. 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 louce před kolbištěm
6. Partneři závodů
7. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Kateřina Tomíková

Rozpis za OV ČJF schválil:22.8.2016 MUDr.Pavel Lexa

