Jezdecký oddíl TJ Agro Cheb Nebanice MK0003

Rozpis velikonočních drezurních hoby závodů
Cena Fizioterapiekv
14.4.2017
170414K1

OGO---POŘADATELE
-----------------

Přihláška na závody: www.jezdectvi.org
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. Datum závodů:
1.1.6. Místo konání:
1.1.7. Omezující kritéria:

Hobby
170414K1
Velikonoční drezurní hobby závody Nebanice
Jezdecký oddíl TJ Agro Cheb - Nebanice
14.4.2017
Nebanice
-

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

Martina Vavřínová
Dagmar Dolejšová
Dagmar Dolejšová 731 472 316
Eva Šimáčková
Barbora Procházková + zapisovatel
Ing. Miloslav Šimáček,
Lucie Koudelková
Marie Šímová
Andrea Kovaříková
MVDr. Vendula Molcarová
Zdeněk Murin

Písčité
Písčité 20x60, travnaté 70 x 130
1 hod před zahájením soutěže

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka

8.4.2017
2.2. Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http:www.jezdectvi.org
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2.3. Časový rozvrh
Prezentace čtvrtek 13.4. do 20.00 hod. na email nebo tel.731 472 316
Pátek 14.4. do 11.00 na věži rozhodčích
Časový plán: pátek 14.4. - 13.00 Z0, DU A,

Ihned po ukončení následují oficiální závody drezurní úlohou L6
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový rozvrh na základě došlých přihlášek
2.4. Technická porada se nekoná
2.5. Sekretariát závodů na věži rozhodčích od pátku 14.4. od 10.00 hod
2.6. Další důležité informace - veškeré informace na www.nebanice.com
Ve čtvrtek večer zde budou předběžné startovní listiny. Startovní listiny jsou tvořeny dle
datumu přihlášení - poslední přihlášení pojedou první.
3. Přehled jednotlivých kol soutěží
Soutěže jsou jednokolové
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Všechny soutěže jsou otevřené pro všechny jezdce a koně
Soutěž č. 1. Drezurní soutěž stupně „ Z „
čte se úloha Z 0 (2016)
Rozhodování dle DP příloha 7 kategorizace drezurních závodů 1 rozhodčí v C + zapisovatel
Soutěž přístupná pouze pro seniory a mladé jezdce
Startovné 150 Kč
Věcné ceny – poukázky na služby firmy Fizioterapiekv
Soutěž č. 2. Drezurní soutěž stupně „ Z „
čte se úloha DU-A (2016 )
Rozhodování dle DP příloha 7 kategorizace drezurních závodů 1 rozhodčí v C + zapisovatel
Soutěž přístupná pouze pro děti a juniory.
Startovné 150 Kč
Poháry pro vítěze věnuje firma Fizioterapiekv

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.
5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. 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.
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. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
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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 VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. 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 zajišťuje dle závazné objednávky v přihlášce od 15.4.
Stáj pošta 1000,- Kč celý pobyt včetně oficiálních závodů
V omezeném množství - dle došlých přihlášek v našich stájích 1.500,- Kč celý pobyt
Krmivo možno zakoupit
6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel zajišťuje dle závazné objednávky v přihlášce
2lůžkový pokoj 800 Kč, 3 lůžkový 1200, 4 lůžkový 1600 Kč noc
Elektrická přípojka 300 Kč
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 a v restauraci ve dvoře po celý den
Parkování vozidel – v areálu chovu koní

7. Partneři závodů Firma Fizioterapiekv Marcela Dvořáková
8. Schvalovací doložka
Rozpis zpracovala: Eva Šimáčková 21.2.2017
Rozpis schválil dne 24.2.2017 Vít Čmolík

