Jezdecký oddíl Blaťák Mažice z.s. – subjekt ČJF (MC0016)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
15.10.2016
-----------------

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Kategorie závodů:
Číslo závodů ČJF:
Název závodů:
Pořadatel:
Spolupoř. subjekt:
Datum závodů:
Místo konání:
Omezující kritéria:

CSN-hobby
Podzimní hobby závody
JO Blaťák Mažice z.s. – subjekt ČJF (MC0016), www.kone-mazice.cz
-15.10.2016
Mažice 33, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Soutěže jsou přístupné jezdcům a koním s licencí i bez licencí

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:

Marie Čoudková
Mgr. Martina Kotyzová
Ing. František Čoudek, 776322784
Ing. Vladimíra Stejskalová (C0199)
Milada Horáčková (A0738)

Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

--Ing. František Čoudek
-Mgr. Veronika Čoudková
Mgr. Dominika Pincová
Mgr. Veronika Čoudková
MUDr. Soňa Fucimanová, 728948947
MVDr. Kateřina Píhová, 777130183
Ing. František Čoudek

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování:

70 x 50 m travnaté
70 x 50 m travnaté; 30 x 40 m pískové
V soutěžích 1 a 2 možné společné opracování v kolbišti na
určených skocích
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2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je do 14.10.2016
2.2. Přihlášky
Přihlašovat se lze e-mailem na adrese joblatak@seznam.cz, telefonicky na čísle 776322784.
2.3. Prezentace
v kanceláři závodů od 7.30 – do 8.30 pro soutěž č.1
telefonicky v den závodů do 8.30
2.4. Technická porada
Nekoná se.
2.5. Start soutěží (zkoušek)
Soutěž č. 1 – 9.00 h
všechny další soutěže návazně po sobě
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.

3. Přehled jednotlivých kol soutěží
Pouze jednokolové soutěže

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
4.1. Soutěž č.1 – Skoková soutěž „60 cm“ na limitovaný čas
Otevřená soutěž, 2 oddělení
Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování
Oddělení A: pony
Startovné 200,- Kč
Věcné ceny, floty dle PJS
Oddělení B: ostatní
Startovné 250,- Kč
Finanční ceny v hodnotě 800,-Kč (300, 250, 250), floty dle PJS

4.2. Soutěž č.2 – Skoková soutěž „80 cm“ s následným rozeskakováním
Otevřená soutěž.
Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.4.
Startovné 250,- Kč
Finanční ceny v hodnotě 800,-Kč (300, 250, 250), floty dle PJS
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4.3. Soutěž č.3 – Skoková soutěž „100 cm“ s rozeskakováním
Otevřená soutěž.
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2. s rozeskakováním
Startovné 250,- Kč
Finanční ceny v hodnotě 800,-Kč (300, 250, 250), floty dle PJS
4.4. Soutěž č.4 – Skoková soutěž „110 cm“ s rozeskakováním
Otevřená soutěž.
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2. s rozeskakováním
Startovné 250,- Kč
Finanční ceny v hodnotě 1000,-Kč (400, 350, 250), floty dle PJS

Odpolední program: Jezdecká ukázky dětí s pony, více informací na www.kone-mazice.cz

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto
rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.

5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Závody se řídí PJS, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly ČJF (u MČR i STP ČJF)
a ustanovením tohoto rozpisu.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro
případnou kontrolu SVS.

5.3. Podmínky účasti
Soutěží se mohou účastnit pouze držitelé jezdecké licence nebo hobby průkazu ČJF (jezdci
registrovaní u subjektu ČJF).
Povinný úbor jezdců dle článku 256 skokových pravidel.
Povinná bezpečnostní vesta (ne pouze páteřní chránič) pro všechny sportovce do 16 let,
kdykoliv sedí na koni.
Povinné korektní jezdecké oblečení (pracovní) včetně tříbodové přilby a bot dle PJS platí
pro všechny osoby v sedle vždy, v celém areálu závodů.
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6. Obecné informace
6.1. 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 VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče. Veškeré
náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
6.2. 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!
6.3. Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje.
6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
6.5. 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 vedle opracoviště
7. Partneři závodů
8. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: Mgr. Veronika Čoudková
Rozpis za OV ČJF schválil: mgr. Kateřina Hanušová dne 26.9.2016

