JARNÍ PŘEŠTĚNICKÉ MILITARY
hobby závody v jezdecké všestrannosti
Přeštěnice - 2. květen 2015
1. Základní údaje
1.1 Pořadatel: JK Bártův dvůr Přeštěnice, MC140 (www.bartuvdvur.cz)
1.2 Termín: 2. 5. 2015
1.3 Místo konání: Kolbiště JK Bártův dvůr Přeštěnice
1.4 Kolbiště: drezurní zkouška - písčité
skoková zkouška - travnaté
terénní zkouška - travnaté, terén mírně zvlněný
1.5 Opracoviště: travnaté
1.6 Funkcionáři závodů:
ředitel - Libor Štván
sekretář - Jan Štván
hlavní rozhodčí - Bohuslav Šubr
rozhodčí - Stanislav Jílek
stavitel - Bohuslav Šubr
komisař na opracovišti - Vlasta Štvánová
hospodář - Hana Pokorná
hlasatel - Jan Štván
zpracování výsledků - Jan Štván

2. Technické údaje
2.1 Předpisy: PJS jejich doplňky a jejich ustanovení

Na hobby závody se smějí hlásit pouze jezdci registrovaní
v ČJF (tj. se zaplaceným poplatkem 100 Kč pro rok 2015)!
Nelicentovaní jezdci prokazují svoji registraci průkazem hobby jezdce!
Děti musí mít jezdeckou bezpečnostní vestu !!!
2.2 Soutěže všestrannosti:
2.2.1 Hobby „mini“ - drezurní zkouška - úloha CN1/14
- skoková zkouška - 60cm, 400m, 325 m/min, 8/8 př./sk.
- terénní zkouška - 60cm, 1200m, 375 m/min, 10 - 12 sk.
2.2.2 Hobby „ZK“ - drezurní zkouška - úloha CN1/14
- skoková zkouška - 80cm, 450m, 325 m/min, 8-9/8-9 př./sk.
- terénní zkouška - 80cm, 1000 - 1600m, 450 m/min, 12 - 15 sk.

3. Všeobecné údaje
3.1 Jmenovité přihlášky: Jan Štván, Přeštěnice 7, 39901 Milevsko
tel.: 603 990 670 (p. Štvánová)
e-mail: janstvan@volny.cz
3.2 Uzávěrka přihlášek: jmenovitých - 28. 4. 2015, konečných - při prezentaci
3.3 Startovné: 300,- Kč za soutěž všestrannosti
3.4 Prezentace: 1. 5. 2015 od 18:00 do 20:00 hod na tel.: 603990670
2. 5. 2015 od 8:00 do 9:00 hod na věži rozhodčí
3.5 Technická porada: nekoná se
3.6 Ustájení: pořadatel nezajišťuje
3.7 Ubytování: dle závazné objednávky v místě
3.8 Stravování: na místě
3.9 Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

3.10 Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků
3.11 Stížnosti a námitky: v souladu s PJS
3.12 Kancelář závodů: při závodech - věž rozhodčích

4. Časový rozvrh
4.1 10:00 Drezurní zkouška
Skoková zkouška - jezdec nastoupí na start do 30 min po absolvování drezurní
zkoušky
14:00 Terénní zkouška
Prohlídka tratí každý samostatně od 9:00 do 13:00 hod
4.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu v závislosti na počtu
přihlášených dvojic

5. Poskytované služby
5.1 Lékařská služba:
zajistí pořadatel
5.2 Veterinární služba:
zajistí pořadatel - proti úhradě
5.3 Podkovářská služba: zajistí pořadatel - proti úhradě

6. Veterinární předpisy
6.1 Před vyložením koní předloží vedoucí ekip platné veterinární osvědčení nebo průkaz
koně v souladu s Metodickým návodem SVS ČR, kterým se stanoví vet. podmínky pro
přemisťování zvířat, platné pro rok 2015
6.2 Přejímka koní: nekoná se

7. Ceny
7.1 Floty, věcné ceny

8. Ostatní
8.1 Start bude povolen pouze členům České jezdecké federace (ČJF)
8.2 Každý účastník bude mít svoji sadu identifikačních čísel
8.3 Drezurní úlohy se nečtou
8.4 Upozorňujeme na omezený počet možných startujících dvojic
8.5 Volné pobíhání psů je zakázáno
8.6 Každý účastník je povinen mít na hlavě pokaždé, když sedí na koni tříbodovou
ochrannou helmu podle PJS

9. Kontaktní osoba
9.1 Vlasta Štvánová - tel.: 603 990 670
9.2 Jan Štván - e-mail: janstvan@volny.cz

10. Schválení rozpisu
10.1 Zpracovala: Vlasta Štvánová
10.2 Schválil: za OV ČJF mgr. Kateřina Hanušová, dne 6.3. 2015

