JK BOROVÁ (MC215)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
14.5.2016 – 15.5.2016
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:
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.

2.

CNC
514C1
Závody všestrannosti
JK Borová
Soutěže podkovy o.p.s.
14.-15.5.2016
Borová u Chvalšin, okr. Český Krumlov, 381 01
Ing. Vlastimil Kamír
Marcela Kamírová, tel. 724059717, marcela@kamir.cz
Marcela Kamírová, tel. 724059717, marcela@kamir.cz
Věra Fišarová (C1010)
Ing. Antonín Klauz (B0035), Kamila Vaňková (G1403), Zdeněk Bambuch
(V0360), ing. Květa Mošnová (C1056)
Věra Fišarová (C1010), ing. Antonín Klauz (B0035)
Bohuslav Šubr (C1048) pro soutěže pony, hobby, Z-CNC*
Karl Paar (AUT) pro soutěž CNC2*
Zdeněk Ságl (C1005)
Robert Pokorný (B2144)
Zdeněk Němec (C1006), sbor rozhodčích
Jaroslav Grodl
Jana Bambuchová
Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje
MVDr. Denisa Němcová tel.725536514 – proti úhradě
František Klimeš – proti úhradě

Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
Drezura – pískové, travnaté
Terénní zkouška – travnaté
Skoková zkouška – pískové 70 x 38 m
1.3.2. Opracoviště:
Drezura – travnaté 70 x 40 m, hala 45 x 24 m
Terénní zkouška – travnaté
Skoková zkouška - travnaté 70 x 40 m, hala 45 x 24 m

Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka – uzávěrka jmenovitých přihlášek 8.5.2016 do 24 h (kromě soutěže CNC2*),
konečných při prezentaci
Uzávěrka přihlášek do soutěže CNC2* - do 1. 5. 2016
2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
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(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
2.3.

Prezentace – pátek 13.5.2016 - 15 – 18 h, kancelář vedle věže rozhodčích

2.4.
2.5.

Technická porada – pátek 13.5.2016 v 19 h
Start soutěží (zkoušek)
sobota – drezurní zkoušky od 8 hod, skokové zkoušky od 14 hod
neděle – terénní zkoušky jednotlivých soutěží od 9.30 hod
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startů a změnu časového programu.
Dekorování a předání cen po skončení v korektním úboru.

Sekretariát závodů – kancelář vedle věže rozhodčích
v pátek 15 – 18 hod, v sobotu a neděli 7.30 – 19 hod
1.2. Další důležité informace
1.1.

2.

Přehled jednotlivých kol soutěží – jednokolové soutěže

3.

Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Podporujeme projekt „Malý pohár všestrannosti“, sbírat body můžete tedy i u nás
3.1. – CNC2* - startovné - 800 Kč
ceny – 15.000 Kč (5000-4000-3000-2000-1000)
Drezurní zkouška: FEI 2* A 2015
Otevřená soutěž, přístupná bez omezení
3.2. – ZP – CNC* - startovné - 700 Kč
ceny – 10.000 Kč (3000-2000-1500-1000-1000-750-750)
Drezurní zkouška: FEI*A 2015
Otevřená soutěž, přístupná bez omezení
3.3. – SP – L - startovné - 600 Kč
ceny – 7.000 Kč (2200-1700-1200-1000-900)
Drezurní zkouška: CN 6/14
Otevřená soutěž, přístupná bez omezení
3.4. – BP – ZL - startovné - 500 Kč
ceny – 5.000 Kč (1600-1200-900-700-600)
Soutěž pro děti a juniory
Drezurní zkouška: CN 4/14
BP – styl jezdce – Projekt „Soutěž všestrannosti na styl 2016“
Hodnocení dle přílohy L odst.1 (pravidla všestrannosti)
3.5. – SN – ZL - startovné - 500 Kč
ceny – 3.500 Kč (900-800-700-600-500)
Soutěž pro 4 a 5 leté koně a starší koně se sportovní licencí vystavenou poprvé v roce 2016
Drezurní zkouška: 5-letí/2015
3.6.
– ZL - startovné - 500 Kč
ceny – 3.500 Kč (900-800-700-600-500)
Drezurní zkouška: CN 4/14
Otevřená soutěž, přístupná bez omezení

3.7.

– PONY - L - startovné - 500 Kč
ceny – poukázky na nákup zboží u firmy Kamír a Co s.r.o v celkové hodnotě 5.000 Kč
(1600-1200-900-700-600)
Drezurní zkouška: CN 2/14
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3.8. HOBBY ZK - startovné - 500 Kč

ceny – slevové poukázky na nákup zboží u firmy Kamír a Co s.r.o (20% - 15% - 10%)
Drezurní zkouška: CN 1/14
Otevřená soutěž, přístupná bez omezení
3.9. BENJAMIN CUP - startovné - 500 Kč
ceny – slevové poukázky na nákup zboží u firmy Kamír a Co s.r.o (20% - 15% - 10%)
Drezurní zkouška: CN 1/14
Pro jezdce 10-16 let na pony
4.

Technická ustanovení
4.1. Předpisy
4.1.1.
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.
Sázky nejsou povoleny.
4.1.6.
Dvojice startující v soutěžích stupně „L“ a vyšších (včetně zahraničních účastníků) musí
mít splněny minimální kvalifikační požadavky pro účast v soutěži dle čl.250 pravidel
všestrannosti.
4.2. Veterinární předpisy
4.2.1.
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok
2016.
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.
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

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 VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na
závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
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
Boxové ustájení od 13.-15.5.2016 (piliny, seno, voda) -1200 Kč
Platba na účet 404840241/0100, VS-číslo licence jezdce
Ustájení je nutno zaplatit do 8. 5. 2015!
5.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
Ubytovna Na hřišti – 3 km – 724 917 696
Penzion Střemily – 5 km – 777 794 892
Restaurace Na rynku - 3 km – 603 964 509
El. přípojka – 300Kč/pá-ne
5.5. Ostatní služby
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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 celou dobu závodů
Parkování vozidel – na louce v areálu
6.

Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Marcela Kamírová
Rozpis za OV ČJF schválil: dne 5.4. 2016 mgr. Kateřina Hanušová

