SKOKOVÉ ZÁVODY
Propozice pro podzimní jezdecké závody
JK TANDEM DUBENEC

4. - 5. 10. 2014
Oblastní přebor Jihočeského kraje v kategorii
pony, děti, junioři, mladí jezdci, ženy, senioři, družstva

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1. Registrační číslo závodů:
1.2. Kategorie závodů:
1.3. Pořadatel:
1.4. Datum konání:
1.5. Místo konání:
1.6.1. Opracoviště:
1.6.2. Kolbiště:

CSN - C
MC0163, JK Tandem Dubenec
Dívčice 373 48
4. - 5. 10. 2014
Areál v Dubenci
60x20m, povrch pískový hala
75x45m, povrch pískový

2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ
2.1. Ředitel závodů:
Ing. Zuzana Horká
2.2. Hospodář:
Ing. Michaela Žáčková
2.3. Hlavní rozhodčí:
Antonín Husák
2.4. Členové sboru rozhodčích:
Ing. Vendulka Vovsíková, Luboš Kozák
2.5. Stavitel parkuru:
Roman Drahota
2.6. Komisař na opracovišti:
Zdenka Říhová
2.7. Hlasatel:
Jaroslav Voldřich
2.8. Zpracování výsledků:
Ing. Jana Kreidlová
3. TECHNICKÉ ÚDAJE
3.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, VP, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu.
3.2. Soutěže – (sobota 4.10.2014)
3.2.1. Soutěž č. 1: Soutěž pro pony handicap ZLP
Soutěž přístupná bez omezení pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií.
Rozhodování dle tabulky A čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas.
Startovné pro otevřenou soutěž: 200Kč
Věcné ceny pro 1. až 3. místo
3.2.2. Soutěž č. 2: Skoková soutěž „LP“ – pony handicap
Otevřená soutěž pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií a zároveň
Oblastní mistrovství pro jezdce do 16 let na pony
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 298.1.1. Soutěž o nejlepší styl jezdce
Soutěž bude rozdělena do dvou oddělení
A: jezdci 8-12 let
B: jezdci 13-16 let
Pokud se do některé z věkových kategorií nepřihlásí minimálně 3 jezdci, budou obě kategorie
sloučeny.
Startovné: 250 Kč. Pro OM bez startovného.
Ceny: floty, pro vítěze Oblastního mistrovství věnuje Krajský úřad dekorovací deku.

Do oblastního přeboru věnuje OV medaile, věcné ceny a v případě startu minimálně 5 dvojic
poukázky na jezdecké potřeby pro první tři umístěné v celkové hodnotě 2000,- (1000-600400). Pokud se věkové kategorie nebudou slučovat, ale některá nesplní podmínku
minimálního počtu 5 dvojic, obdrží první tři umístění v každé věkové kategorii poukázky
v celkové hodnotě 1000,- Kč (500-300-200)
3.2.3. Soutěž č. 3: Skoková soutěž stupně „ZM“ pro děti do 14 let
Rozhodování dle tabulky A čl. 298.2.1., na limitovaný čas.
Statovné: 200Kč.
Věcné ceny pro 1. až 3. místo
3.2.4. Soutěž č. 4: Skoková soutěž stupně „Z“
Otevřená přístupná bez omezení a zároveň
Oblastní mistrovství dětí
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2. – s jedním rozeskakováním
Startovné: 300Kč. Pro OM bez startovného.
Věcné ceny do otevřené soutěže pro 1. až 5. Místo
Pro vítěze Oblastního mistrovství věnuje Krajský úřad dekorovací deku.
Do oblastního přeboru věnuje OV medaile, věcné ceny a v případě startu minimálně 5 dvojic
poukázky na jezdecké potřeby pro první tři umístěné v celkové hodnotě 2000,- Kč (1000-600400).
3.2.5 Soutěž č. 5: Skoková soutěž „ZL“
Přístupná bez omezení a zároveň
Oblastní mistrovství juniorů.
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2 – s jedním rozeskakováním
Startovné: 300Kč.
Ceny otevřená soutěž celkem: 4000,- Kč (1500, 1 000, 600, 500, 400).
Pro vítěze Oblastního mistrovství věnuje Krajský úřad dekorovací deku
Do oblastního přeboru věnuje OV medaile, věcné ceny a v případě startu minimálně 5 dvojic
poukázky na jezdecké potřeby pro první tři umístěné v celkové hodnotě 3500,- Kč (20001000-500)
3.2.6. Oblastní mistrovství družstev
Soutěž přístupná pro tří- až čtyřčlenné týmy, které mohou tvořit zástupci všech věkových kategorií
z jednoho nebo více klubů ze stejného okresu. Každý okres může sestavit libovolný počet družstev.
Jezdci mohou startovat na koních, se kterými se účastní OM v jednotlivcích. Každý jezdec smí
startovat pouze v jednom týmu. Maximálně dva jezdci z každého družstva mohou soutěžit na
parkuru stupně ZL(pouze pro jezdce, kteří doposud nedokončili skokovou soutěž stupně S), jezdci,
kteří již dosáhli výkonnosti S, soutěží na stupni L*(maximálně 3 v každém týmu). Kurz parkuru
bude pro obě obtížnosti stejný, pouze bude přidán jeden dvojskok do st. L*. Rozhodování dle PJS,
stupnice A čl. 238.2.2 V základním kole se každému týmu započítají výsledky 3 nejlepších členů
družstva. V případě shodného počtu tr. bodů na prvním místě proběhne rozeskakování, kterého se
zúčastní jeden zástupce každého kvalifikovaného týmu. V případě rovnosti tr. bodů na dalších
místech se týmy umístí podle součtu časů nejlepších tří dvojic.
Startovné: Bez startovného
Ceny: Pro vítězné družstvo dekorovací deky věnované jihočeským Krajským úřadem
Peněžité ceny: 6000,- Kč (3000-2000-1000) věnované jihočeským OV ČJF za minimální účasti
5 družstev

NEDĚLE 5. 10. 2014
3.2.7 Soutěž č. 7: Skoková soutěž „ZL“
Přístupná bez omezení
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2 – s jedním rozeskakováním
Startovné: 300Kč.
Ceny: 4000,- Kč (1500, 1 000, 600, 500, 400).
3.2.8 Soutěž č. 8: Skoková soutěž stupně „L*“
Přístupná bez omezení a zároveň Oblastní mistrovství MLADÝCH JEZDCŮ (do 21let)
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2
Startovné: 400,- Kč pro OM bez startovného
Ceny peněžité výhry celkem: 4000,- (1500, 1 000, 600, 500, 400).
Pro vítěze Oblastního mistrovství věnuje Krajský úřad dekorovací deku
a od OV 3500,- (2000-1000-500) za minimální účasti 5 dvojic
3.2.9 Soutěž č. 9: Skoková soutěž stupně „S*“
Přístupná bez omezení a zároveň Oblastní mistrovství ŽEN
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2
Startovné: 450,- Kč pro OM bez startovného
Ceny peněžité výhry celkem: 5000,- (2000, 1 500, 600, 500, 400).
Pro vítěze Oblastního mistrovství věnuje Krajský úřad dekorovací deku
a od OV 6000,- (3000-2000-1000) za minimální účasti 5 dvojic
3.2.10 Soutěž č. 10: Skoková soutěž stupně „ST*“
Přístupná bez omezení a zároveň Oblastní mistrovství SENIORŮ
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2
Startovné: 500,- Kč pro OM bez startovného
Ceny peněžité výhry celkem: 7 500,-(3000, 2000, 1000, 1000, 500).
Pro vítěze Oblastního mistrovství věnuje Krajský úřad dekorovací deku
a od OV 6000,- (3000-2000-1000) za minimální účasti 5 dvojic
Pro všechny kategorie Oblastního mistrovství platí, že jezdec může startovat se 3 koňmi, ale
do výsledného umístění se mu bude započítávat pouze nejlepší výkon.
CENY A PENĚŽITÉ PLNĚNÍ
4.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorování floty, dle VP čl.127
4. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODŮ
5.1. Prezentace se koná dne 4. 10. 2014 od 7:30 do 8:30hod na věži rozhodčích v jezdecké hale.
5.2. Technická porada se nekoná.
5.3. Sekretariát závodů pracuje v průběhu celých závodů na věži rozhodčích.
5.4. Časový plán: sobota - 4. 10. 2014
prezentace
7:30 – 8:30hod.
soutěž č. 1
9:00 hod
soutěž č. 2 ,3,4…..
následně
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.
5. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
6.1. Informace k průběhu závodů a upřesnění časového programu na tel. 603 527 902, p. Horká
6.2. Přihlášky zasílejte na mail: jktandem@seznam.cz.

Uzávěrka přihlášek je do středy 1. 10. 2014
Startky v pátek 3. 10. 2014 na www.jktandem.wz.cz
6.3. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka/přihlašovatel.

6. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které
musí obsahovat potvrzení platné pro přesun koní dle vet. směrnice pro příslušný rok.
7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární služba závodů při příjezdu.
7. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
8.1. Lékařská služba:
8.2. Veterinární služba:
8.3. Podkovářská služba:

MS VZS ČČK České Budějovice
MVDr. Grill – proti úhradě
Miloš Kreps – proti úhradě

8. STRAVOVÁNÍ
Pro funkcionáře závodů zajištěno bezplatně, ostatní za úhradu s omezeným výběrem odpovídající
stánkovému občerstvení.
9. KONTAKTNÍ OSOBA
Kontaktní osoba po celou dobu závodů Ing. Zuzana Horká tel. 603 527 902
11. OSTATNÍ USTANOVENÍ
11.1. Ve všech soutěžích bude k dekorování pozváno vždy ¼ startujících , nejméně však 5 dvojic.
11.2. Veškeré informace budou dostupné při prezentaci.
11.3. Sázky nejsou povoleny.
11.4. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody, nebo nemoci, které by postihli
účastníky, nebo jejich koně.
11.5. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně
zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.
12.Zpracovala: Ing. Zuzana Horká, dne 6. 8. 2014
Za OV schválila mgr. Kateřina Hanušová, dne 25. 8. 2014

