Jezdecké závody Dobrošov – CSN-B
5. července 2013
A. Základní údaj
1. Pořadatel:

Jezdecký klub Dobrošov MC 210

2. Datum konání :

pátek 5. července 2013

3. Místo konání :

Jezdecký aeál Farmy Dražka

4. Kolbiště povrch :

pískový 60x50 m/skoky/,
písčito-travnatý 20x60m/drezura/

5. Opracoviště:

povrch travnatý, písčito-travnatý, hala - 50x50m, 20x40m, 20x40m

6. Funcionáři závodů : ředitel: Vladimír Čihák

hlavní rozhodčí: Bohuslav Šubr

rozhodčí: Lenka Jůzová, Mgr. Erich Lust, Jan Matuška
rozhodčí drezurní část: Bohuslav Šubr, Lenka Jůzová, Mgr. Erich Lust
rozhodčí skoková část: Bohuslav Šubr, Lenka Jůzová, Jan Matuška
stavitel parkuru: Jílek Stanislav

komisař: volný člen sboru

hlasatel, zpracování výsledků, sekretář : Jan Matuška
B.Technické údaje
1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis
2. Soutěže:
1. Drezurní soutěž – úloha DD/2009
Floty dle PJS. Zápisné : 300,- Kč
2. Skoková soutěž ponyhandicap LP
Hodnocení dle stupnice A čl. 238. 2. 1. Pro jezdce do 16let na pony všech kategorií.
Finanční ceny: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,- Kč). Floty dle PJS. Zápisné : 300,- Kč
3. Skoková soutěž pony handicap SP
Hodnocení dle stupnice A čl. 238. 2. 1. Pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií.
Finanční ceny: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,- Kč). Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč
4. Skoková soutěž pony STPB
Hodnocení dle stupnice A čl. 238. 2. 1. Pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií.
Finanční ceny: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,- Kč) - vyplaceny v případě, že na startu bude min. 5 jezdců ze tří
subjektů! V opačném případě bude soutěž jako kvalifikační bez finančních cen!
Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč

5. Hobby soutěž stupňovaná obtížnost do 80 cm
8 překážek bez kombinace. Hodnocení dle čl. 269
Soutěž otevřená pro jezdce i koně i bez licencí. Start povolen pouze v řádném a korektním úboru dle PJS.
Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč
6. Skoková soutěž ZZ
Soutěž přístupná bez omezení. Hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2., s následným rozeskakováním 245.3.
Finanční ceny: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,-Kč). Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč
7. Skoková soutěž Z
Soutěž přístupná bez omezení. Hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2., s následným rozeskakováním 245.3.
Finanční ceny: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,-Kč). Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč
8. Stupňovaná obtížnost do 110cm
Soutěž přístupná bez omezení. 8 překážek bez kombinace. Hodnocení dle čl. 269
Finanční ceny: 1200,-Kč (500,- 400,- 300,-Kč). Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč
9. Stupňovaná obtížnost do 120cm
Soutěž přístupná bez omezení. 8 překážek bez kombinace. Hodnocení dle čl. 269
Finanční ceny : 1200,-Kč (500,- 400,- 300,-Kč) vyplaceny v případě, že na startu bude min. 5 jezdců ze tří
subjektů! Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč
10. Stupňovaná obtížnost do 130cm
Soutěž přístupná bez omezení. 8 překážek bez kombinace. Hodnocení dle čl. 269
Finanční ceny : 1200,-Kč (500,- 400,- 300,-Kč) vyplaceny v případě, že na startu bude min. 5 jezdců ze tří
subjektů! Floty dle PJS. Zápisné: 300,- Kč

C. Všeobecné údaje
1. Přihlášky do 2. 7. 2013 – 18:00 hodin – na email: skokovypohar@seznam.cz, jezdci či koně startující
v hobby soutěži pokud vlastní licenci uvedou číslo licence! Přihlášky soutěžících do národních soutěží musí
obsahovat minimálně: u jezdců jméno a příjmení jezdce, číslo licence, datum narození a subjekt za který
jezdec startuje, u koní musí obsahovat jméno koně, číslo licence, pohlaví, koně, a jméno majitele koně.
Nedílnou součástí přihlášky je i jméno subjektu, který soutěžící dvojici na závody přihlašuje a za který klub
startuje t.j. subjekt, za který je registrován. Povinný je i aktivní kontakt na přihlašujícího! Každá přihláška je
považována za závaznou.
2. Prezentace – telefonicky: 4. 7. 2013 v čase 19 - 20hod. telefon: 602 358 582.
Následně uzávěrka prezentace!
3. Zápisné: hrazeno v hotovosti v kanceláři závodů 5. 7. 2013
4. Předběžný časový program: 5. 7. 2013 - 9 hodin - soutěž č. 1.
cca 12hod. soutěž č. 5 a následně další – aktuální info na webu www.jezdci.cz dle došlých přihlášek 24
hodin před začátkem závodů či na tlf.
5. Ubytování a ustájení pořadatel může zajistit za úplatu.

6. Veterinární předpisy: dle směrnic platných pro přesun sportovních koní 2013 /www.cjf.cz/
7. Lékařská služba: zajistí pořadatel
8. Veterinární služba: zajistí pořadatel, proti úhradě za provedené úkony
9. Kancelář závodů je umístěna na věži rozhodčích s provozem zahájeným 90 min. před začátkem první
soutěže a ukončení 30 min. po skončení závodů.
10. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení startů. Každý zúčastněný kůň bude viditelně označen
identifikačním číslem v prostorách závodiště. Číslo přiřazuje pořadatel při prezentaci. ID číslo si zajišťuje
každý soutěžící sám. Pořadatel může v případě, kdy přihlášená dvojice nestartuje a její start nebyl
přihlašovatelem odvolán do termínu uzávěrky prezentace (tj. 4.7. 2013- 20h.), požadovat startovné.
11. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka, pořadatel nepřebírá žádné záruky
za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně včetně vybavení.
D. Schválení rozpisu
Rozpis schválil: Stč oblast ČJF - Moudrý dne: 16 . 06. 2013

