Jezdecká stáj Hrdina - Borotín MC 0275

Rozpis Hobby vytrvalostních závodů ČJF
„Hubertovská jízda Čertovým břemenem“
5.11. 2016
Přihláška na Hobby soutěže: http://www.cjf.cz/discipliny/vytrvalost/akce/2016
1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Kategorie závodů:
Název závodů:
Pořadatel:
Datum závodů:
Místo konání:

Hobby
Hubertovská jízda Čertovým břemenem
Jezdecká stáj Hrdina - Borotín
Sobota 5.11. 2016
„starý kravín“ Borotín

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Předseda veterinární
komise:
Sbor veterinární komise:
Autor tratě:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Časoměřiči:

Antonín Hrdina
Yvona Meierlová - tel.: 723 679 682, e-mail: yvona.meierlova@volny.cz
Antonín Hrdina - tel.: 723 740 187, e-mail: tonhrd@centrum.cz
Ing. Kristýna Miřátská,Ph.D. (A0704)
Antonín Hrdina (C0745)
MVDr. Zuzana Žežulková
MVDr. Karel Volf
Antonín Hrdina
Helena Čaňková
MVDr. Jana Martinová - tel.: 724 090 590
Mgr. Veronika Víchová, Veronika Váňová, Lucie Lukácsová

1.3. Technické parametry
Terén: Středně těžký, členitý, občasné stoupání a klesání, louky, polní a lesní cesty, místy zpevněné,
asfalt - průjezd obcemi, přechody silnic, brod.

Stupeň obtížnosti terénu: 2B
Převýšení: nasčítané převýšení na 18km = 430m
Přihlášky a časový rozvrh
1.4. Uzávěrka
Středa 2.11.2016 do 12 hod.
1.5. Přihlášky
Přihlášky zašlete na email: tonhrd@centrum.cz. Info: tel.: 723 740 187

1.6. Prezentace
V sobotu 5.11. 2016
8:30 – 9:30
1.7. Vstupní veterinární kontrola
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V sobotu 5.11. 2016 pro: Hobby ZM 2 (36km)
pro: Hobby ZM 1 (18km)

9:00 – 9:30
10:30 – 12:00

1.8. Technická porada
V sobotu 5.11. 2016 pro: Hobbby ZM 1 (18km), Hobby ZM 2 (36km)
1.9. Start soutěží
Hobby ZM 2 (36km)
Hobby ZM 1 (18km)

9:30

12:00
13:00

1.10.
Závěrečná veterinární prohlídka
Do 30 minut po projetí cílem
1.11.
Vyhlášení
V sobotu 5.11. 2016

v 16:30

2. Přehled jednotlivých kol soutěží
Soutěž
Hobby ZM 1
18km

Hobby ZM 2
36km

Délka Povinná Povinné
etapy přestávka
RE
18
18
18

20
-

Minimální
Maximální
rychlost Čas 16km/h Čas 12km/h
limit
závodu
(minuty) *
(minuty)
(minuty) Start

-

7
10

67,5
135

90
180

154,28571 13:00
216
12:00

Uzávěra
vet gate

16:26

* - maximální rychlost pro hobby
3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Soutěž

Floty

Věcné

Peněžité

Poháry

Medaile

Startovné

Hobby ZM 1 18km

Ano

Dle sponzorů

Ne

1.-3. místo

Ne

700,-

Hobby ZM 2 36km

Ano

Dle sponzorů

Ne

1.-3. místo

Ne

700,-

Pozn.

- Startovné je paušální 700,- / včetně: stanování , vlastního paddocku, sena, stravy / -

4. Technická ustanovení
4.1. Předpisy
4.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly (VETP), Vytrvalostními pravidly (VYTP) 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.
4.2. Veterinární předpisy

Jezdecká stáj Hrdina - Borotín MC 0275

Rozpis Hobby vytrvalostních závodů ČJF
„Hubertovská jízda Čertovým břemenem“
5.11. 2016
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
příslušný rok. Negativní vyšetření na infekční anemii ne starší 6 měsíců a vakcinace
influenze (chřipky) dle schématu výrobce (max. 1rok), provedena nejpozději 7 dní před
závody.
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.
Dbejte na zapsané krve v průkazu koně a na vakcinačním schématu chřipky, včetně primovakcinace!
4.3. Podmínky účasti, kvalifikace
Soutěž
Hobby ZM 1 18km

Min. věk koně
4

Min. věk jezdce
8

Váha
-

Způsob startu
Skupiny 5 jezdců po 5 min.

Hobby ZM 2 36km

4

10

-

Hromadně

Pozn.

Soutěžící může startovat pouze se souhlasem subjektu, jímž je členem.
Soutěží hobby se mohou účastnit děti ve věku 8 – 11 let pouze s doprovodem osoby starší 18let a
jezdci ve věku 12 - 14 let bez platné licence ČJF mohou startovat pouze ve dvojici s odpovědnou
osobou starší 15 let. Doprovázející osoba může být hodnocena ve výsledcích soutěže. Doprovod
musí být vždy na dohled jezdce, pokud se dvojice rozdělí, bude konání doprovázející osoby řešeno
jako přestupek.
Každý soutěžící potvrdí Prohlášení o poučení o účasti soutěžícího na komunikaci a dodržování
zákona č. 361/2000Sb – o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhl. č.
30/2001Sb.
Hodnocení Hobby ZM 1 (18km):
O umístění rozhoduje čas vstupu do veterinární kontroly (VK). Jestliže soutěžící absolvuje trasu
rychlostí 12 až 16 km/h, není k času vstupu do veterinární kontroly připočtena žádná penalizace.
Jestliže soutěžící absolvuje trasu rychlostí 7 až 11,99 km/h je k času vstupu do veterinární kontroly
připočtena penalizace 10 min. Rozhoduje čas vstupu do VK.
Pokud soutěžící absolvuje trasu rychlostí vyšší nežli 16 km/h, je diskvalifikován.
Nejrychlejší jezdec bude oceněn finanční částkou ve výši startovného.
Hodnocení Hobby ZM 2 (36km):
Soutěž je hodnocena dle pravidel vytrvalosti. Soutěží se na čas max. 16km/h.
Jezdec bude mít možnost v závěru soutěže strhnout liščí ohon, mající hodnotu startovného!
Soutěž se uskuteční za každého počasí a jakékoliv účasti.
Povinná výbava: holinky a zimní pneu.
Během dne Vás zvu na pečené prase, guláš či polévku, pro otrlé bude po vyhlášení „soud“, kde řádně
zakončíme a probereme sezonu, dojíme a dopijeme, zazpíváme a zatančíme si.

5. Obecné informace
5.1. Odpovědnost pořadatele
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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.
5.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců !

5.3. Ustájení
Příjezd je možný i v pátek, je možno zůstat do neděle.
Pořadatel poskytuje ustájení v boxech (minimum 4), cena boxu 1500,- Kč, závazné objednání
do 2 .11. 2016 do 12:00, na mail: tonhrd@centrum.cz V ceně ustájení je podestýlka a seno.
Platba je možná na č.ú.: 2900040947/2010, jako identifikaci platby uvádějte jméno koně.
Možnost postavení vlastního paddocku – není zpoplatněn, seno k dispozici.
5.4. Ubytování, elektrické přípojky
Pořadatel neposkytuje ubytování. Stanování umožněno.
Ubytování je možné objednat: 1)v Borotíně - penzion Na rynku tel.: 731 457 039,
2) v Moravči u Chotovin – penzion U farmáře tel.: 731 737 733
5.5. Ostatní služby
Podkovářská služba – není
Občerstvení – Pečené prase, polévka, guláš, pivo, limo, káva, čaj, grog
5.6. Další důležité informace
Ukázka dětí ve vytrvalosti:
Pony A = s doprovodem - vodičem pěšky
Pony B = s doprovodem - vodičem na koni nebo pěšky
Ukázka
Min. věk
Věk
Prezence Vstupní vet.
koně
jezdce
prohlídka
8.30 – 9:30
9.00 – 9:30
Pony A
4
Do 12

Technická
porada
9:30

Start

Etapa

Startovné

10:30

2x 1km

250,-

4km

250,-

hromadný

Pony B

4

Do 15

8.30 – 9:30

9.00 – 9:30

9:30

11:00
hromadný

Společné parametry:
- terén – pole, zpevněná cesta, stupeň obtížnosti 1B, počet tepů max. 72
- jezdec musí mít pevně připevněnou tříbodovou přilbu!
- jezdec je povinen mít jezdeckou obuv s podpatkem nebo bezpečnostní popř. uzavřený třmen
- vyhlášení výsledků: 12:15
- koně, doprovod a jezdci se mohou dále zúčastnit hobby soutěže, pokud jim to parametry
hobby soutěží dovolí (věk jezdce)
6. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Antonín Hrdina
Rozpis za OV ČJF schválil: mgr. Kateřina Hanušová, dne 29.10. 2016

