Vážení předsedové oblastí a oblastní sekretáři,
Jménem pořadatele letošního MČR ve skocích v kategorii senioři a mladí jezdci, a MČR
v drezuře, bych ráda Vás i členy Vašich oblastí pozvala k návštěvě či aktivní účasti na akcích
pro velkou část aktivních jezdců a příznivců koní považovanou za vrchol sezony v obou
disciplínách.
Současně zasílám rozpis prvního ze jmenovaných mistrovství, a ráda bych Vás informovala o několika
základních organizačních bodech vázaných na účast na obou akcích.

Přihlášky a potvrzení kvalifikací budeme tak jako každý rok akceptovat pouze od sekretářů
oblastí, současně prosíme o co nejvčasnější zaslání jmen a kontaktů vedoucích ekip.
Současně zdůrazňujeme, že oba závody již platí povinnost vyšetření krve na AIE ne starší 6-ti měsíců.
Do on-line systému ČJF pro evidenci přihlášek budeme soutěžící zadávat pouze my (na základě přihlášky
zaslané od Vás), ale systém bude přístupný k náhledu – je možné zasílat přihlášku za oblast i po částech,
a v dřívějším termínu než je uzávěrka – do termínu uzávěrky je možné realizovat případné změny.
U skoků je počet koní na každého jezdce je povolen max.4, páteční a sobotní soutěže se mohou jet i jako
otevřené. Povinnost doložení kvalifikačního výsledku podpisem hlavního rozhodčího je daná pro případy,
kdy patřičný výsledek není zobrazen v centrální databázi ČJF. Tak jako každý rok náš program soutěží
umožňuje širší prostor pro tvorbu oblastních družstev. S ohledem na to, že první kola družstev se konají
až v sobotu, vedoucí ekipy může až do doby prezentace této soutěže měnit jejich složení. To umožňuje u
větších oblastí přihlásit se souhlasem soutěžících i náhradníky, kteří si jsou vědomi skutečnosti, že pokud
budou důvody do družstev zařadit jiné dvojice, mohou se zúčastnit pouze otevřených soutěží.

Co bude pro soutěžící zcela nové, je nutnost objednat si ustájení každý sám za sebe, a to přes
samostatný on-line systém objednávek boxů – odkaz na prolink je přímo na našich webových
stránkách www.koneptyrov.cz. Je zde současně možnost si objednat připojení na el.proud, a u
skokového mistrovství i stravenky na obědy v režimu rychlého výdeje pouze pro závodníky a jejich
teamy. Systém každému vygeneruje předpis platby pro úhradu převodem, tu je nutno realizovat

před začátkem konání akce.
Doba prezentace je uvedena v rozpisu závodů včetně zdůraznění nutnosti vyšetření krve koní na
infekční anémii. Již v době prezentace je nutná přítomnost vedoucích ekip v areálu konání
závodů. Při prezentaci obdrží každý soutěžící uvítací dárky a aktuální informace včetně faktury za
platbu ustájení, a následně již budeme vždy komunikovat pouze s vedoucími ekip, pro soutěžící
bude kancelář závodů přístupná pouze v určených časech. Vedoucí ekip mají současně
povinnost účasti při mistrovských dekorovacích ceremoniálech.
Ostatní informace a aktuality naleznete na našich webových stránkách www.koneptyrov.cz,
kontaktní e-mail je kone@farmaptyrov.cz.
Tak jako každý rok připravujeme další vylepšení všech služeb a prostor zázemí akce,
samozřejmě pak i atraktivní doprovodný program. Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že
letošní mistrovská klání budou pro všechny účastníky příjemným zážitkem.
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