JK Tandem Dubenec MC163

Rozpis skokových jezdeckých závodů ČJF
-----------------

1. - 2. 10. 2016
a zároveň OM Jihočeského kraje v parkurovém skákání
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-C
A01C1
Podzimní skokové závody v Dubenci
JK Tandem Dubenec, mail: jktandem@seznam.cz
1.-2. 10. 2016
Dubenec u Dívčic

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. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování:
1.2. Přihlášky a časový rozvrh
1.3. Uzávěrka

Ing. Zuzana Horká, tel: 603 527 902
Ing. Jana Tvrzická, tel: 602 190 697
Ing. Zuzana Horká tel: 603 527 902
Antonín Husák C0088
Radka Líkařová C0331, Ing. Vladimíra Stejskalová C0199
Luboš Kozák C0224,
Neurčen
Roman Drahota C0226
Neurčen
Zdena Říhová C0559
Jaroslav Voldřich
Ing. Jana Kreidlová, tel: 723 322 660
Kristyna Dvořáková, tel: 732 194 390
MVDr. Petra Špetlová, tel: 777 986 434
Miloslav Kreps, tel: 737 970 352

75x55 m povrch pískový
60x20 m povrch pískový hala

Středa 28. 9. 2016 22.00hod
1.4.

Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)

1.5.

Prezentace od 6.30 na věži rozhodčích

1.6.

Technická porada se nekoná

1.7.

Start soutěží 1. Soutěž v 8.00
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1.8.

1. - 2. 10. 2016
a zároveň OM Jihočeského kraje v parkurovém skákání

Sekretariát závodů na věži rozhodčích

1.9. Další důležité informace
V neděli proběhne vyhlášení výsledků „Jihočeského poháru dětí a juniorů v parkurovém skákání
2016“.
2. Přehled jednotlivých kol soutěží
SOBOTA
1. Pony handicap PZL Rozhodování dle tabulky A čl. 298.2.1., na limitovaný čas
Přístupná bez omezení

2. Pony handicap PL
Přístupná bez omezení
Rozhodování dle tabulky A čl. 298.1.1., o nejlepší styl jezdce a zároveň OM děti na pony
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.

3. Skoková soutěž Z
Přístupná bez omezení. Rozhodování dle tabulky A čl. 238.2.2., s jedním rozeskakováním a
zároveň OM dětí na velkých koních

4. Skoková soutěž ZL
Přístupná bez omezení
Rozhodování dle tabulky A čl. 238.2.2., s jedním rozeskakováním a zároveň OM juniorů
5.

Skoková soutěž družstev Soutěž přístupná pro tří- až čtyřčlenné týmy, které mohou tvořit zástupci všech
věkových kategorií z jednoho nebo více klubů. 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

6.

Skoková soutěž L** na čas
Přístupná bez omezení
Rozhodování dle tabulky A čl. 238 2.1

NEDĚLE
7. Skoková soutěž postupná obtížnost do 110 se žolíkem
Přístupná bez omezení
Rozhodování dle PJS, A čl. 269
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8. Skoková soutěž stupně L*
Přístupná bez omezení a zároveň OM Mladých jezdců do 21 let
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2. s rozeskakováním
9. Skoková soutěž stupně S*
Přístupná bez omezení a zároveň OM ŽEN
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2. s rozeskakováním
10. Skoková soutěž stupně ST*
Přístupná bez omezení a zároveň OM SENIORŮ
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2. s rozeskakováním
3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
1. Skoková soutěž PZ. Startovné 250,-Kč, floty, věcné ceny do 5. místa
2. Skoková soutěž PZL. Startovné 250,-Kč, floty, věcné ceny do 5. místa v každé kategorii.
A zároveň OM PONY, KÚ věnuje deku pro vítěze. Do OM věnuje OV medaile, věcné ceny a v případě
startu minimálně 5 dvojic poukázky na jezdecké potřeby pro první tři umístěné v celkové hodnotě 2000,(1000-600-400). 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. Skoková soutěž st. Z. Startovné 350,-Kč, floty, peněžité výhry 4300,- (1500,1000,800,600,400)
A zároveň OM DĚTÍ. Do OM věnuje OV medaile, věcné ceny a v případě startu minimálně 5
dvojic poukázky na jezdecké potřeby pro první tři umístěné v celkové hodnotě 2000,- (1000600-400). Deka od KÚ pro vítěze.
4. Skoková soutěž st. ZL. Startovné 350,-Kč, floty, peněžité výhry 4500,- (1500,1200,800,600,400)
A zároveň OM JUNIORŮ. Do OM věnuje OV medaile, věcné ceny a v případě startu minimálně 5
dvojic finanční ceny pro první tři umístěné v celkové hodnotě 2000,- (1000-600-400). Deka od
KÚ).
5. Oblastní mistrovství družstev. Finanční ceny: 6000,- (3000-2000-1000) věnované jihočeským
OV ČJF za minimální účasti 5 družstev. Deky pro vítězné družstvo.
6. Skoková soutěž st. L**. Startovné 400,-Kč, floty, peněžité výhry 5100,(2000,1000,900,700,500)
7. Skoková soutěž postupná obtížnost do 110 cm se žolíkem. Startovné 350,-Kč, floty, peněžité
výhry 3500,-(1100, 900, 600, 500, 400)
8. Skoková soutěž st. L*. Startovné 400,-Kč, floty, peněžité výhry 4000,-(1500,1000,600,500,400)
A zároveň OM MLADÝCH JEZDCŮ ceny od OV: medaile a finanční ceny ve výši 3500,(2000,1000,500) při minimální účasti 5 dvojic, dále deka pro vítěze.
9. Skoková soutěž st. S*. Startovné 450,-Kč floty, peněžité výhry 6000,-(2000,1500,1000,800,700)
A zároveň OM ŽEN, ceny od OV : medaile a finanční ceny ve výši 6000,- (3000-2000-1000) při
minimální účasti 5 dvojic, deka pro vítěze.
10. Skoková soutěž st. ST*. Startovné 500,-Kč peněžité výhry 10 000,- (4000, 2500, 1500,
1000,1000)
A zároveň OM SENIORŮ, ceny od OV: medaile a finanční ceny ve výši 6000,- (3000,2000,1000)
při minimální účasti 5 dvojic a deka pro vítěze.
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4. Technická ustanovení
4.2. Předpisy
4.2.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
4.2.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.2.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.2.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.2.5. Sázky nejsou povoleny.
4.3.

4.4.

Veterinární předpisy
4.3.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro
příslušný rok.
4.3.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.3.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
Podmínky účasti, kvalifikace

5. Obecné informace
5.2. 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.
5.3.

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 !

5.4.

Ustájení
Turnajové boxy, 500,- denně v omezeném množství. Objednávat mailem:
jktandem@seznam.cz

5.5.

Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje

5.6.

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 za halou

11. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Zuzana Horká dne 15. 8. 2016
Rozpis za OV ČJF schválil: dne 6.9.2016 mgr. Kateřina Hanušová

