
Rozpis  podzimních  jezdeckých závodů –  CENA  GABRIELKY -  A11 A1 -  kategorie „ C „ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 
  
1.1. pořadatel                      :  Pražský jezdecký klub Gabrielka 
                                          
1.2. datum konání               :  11.  října   2014  
 
1.3. místo konání                :  jezdecký areál PJK Gabrielka 
                                               Nebušice 49, Praha 6 
1.4.  kolbiště                        :  geotextilie, nepravidelného tvaru, cca 55 x  90m 
1.5.  opracoviště                  :  geotextilie 
1.6. funkcionáři závodů        
       ředitel                             - Jiří Kunst 
       sekretářka závodů          -  Ing.M.Frenzlová 
       hl.rozhodčí                     - Ing.Milena Minářová 
       členové sboru                 - Ing.L.Starostová  a  Ing.M.Kamínek 
       autor parkurů a stavitel  - MVDr.Oldřich Bečka 
       technický  delegát          -  Ing.Jaroslav  Pecháček 
       hl.komisař na oprac.       -  Zuzana  Ptáčková 
       hlasatel                           -  Jaroslav Vender  ml. 
       výpočetní  technika        -  Zd. Kunstová 
      
        
1.7. podmínky účasti          : - předložení licencí startujících jezdců a koní 
                                              - přihláška řádně vyplněná a podaná ve stanoveném termínu 
                                                                     
 TECHNICKÉ  ÚDAJE          

 
                        2.1  předpisy : platná PJS ,Veter.pravidla MČR a  ustanovení  tohoto rozpisu 
                                                                   
                        2.2. Soutěže : 
                                                                    .                   

       Soutěž č.1  ve skoku stupně  “Z“ 
     Tabulka A, PJS čl.238.2.2 s jedním rozeskakováním na čas . 
     Startovné 250,-Kč. Věcné  ceny vyplácené v korunách na 1.-5. místě  
                     Celkem  3000,-Kč (800,-700,-600,-500,-400,-) 
 

   Soutěž č.2  Dvoufázové skákání 110/120 
     Tabulka A, PJS čl. 274.5.3  v  prvé fázi jedna  kombinace,v prvé i druhé fázi 
     Rozhoduje   body a čas 

           
                      Startovné  300,-Kč.Věcné  ceny vyplácené v korunách na 1.-5. místě  

                      Celkem  3500,-Kč (900,-800,-700,-600,-500,-) 
     

   Soutěž č.3   PRAŽSKÉ  SKOKOVĚ  DERBY  -   8.ROČNÍK  
                        
                       Parkur  s využitím terénních  skoků do  výšky 110 cm, 15 překážek 
         .         vč. kombinací. Délka dráhy 1000m, parkurové skoky do 120cm, přípustný       
                   čas  5 min.  Hodnocení  dle tab. A  čl. 238.2.1 
                   Startovné  400,-Kč. Věcné  ceny vyplácené v korunách na 1.-5. místě  



                    Celkem 20 000,-Kč ( 6000,-5000,-4000,-3000,-2000,-) 
         
2.3    Předběžný časový program závodů  :  
         

   Pátek    10.10.2014         17.00  -  20.00 hod. prezentace pro soutěže č.1 – č.3 !! 
 
 
Sobota 11.10.2014           10.00 hod. skok „Z“  soutěž č. 1                                                                                        

                                                                    skok „ ZL“ soutěž č.2 
                                                                    Pražské skokové DERBY sout.č.3              

                                                                                                                                                                                       
 

  VŠEOBECNÉ  ÚDAJE           
     
3.1 Jmenovité přihlášky na adresu : Jiří Kunst, U státní dráhy 72/18 

                                                                      Praha 6, 160 00 
                                                            do 08. října  2014 

       Kontaktní spojení :tel.233334142 (ředitel),mobil 723 515 661, 723 580 625 
                                        e-mail: zdena.kunstova @ volny.cz 

3.2 Pořadatel si vyhrazuje právo omezení  počtu startujících výběrem z přihlášených.                                                 
                                                                                                          
3.3  Ubytování a ustájení nezajišťujeme 
3.4  Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců ani koní, za ztráty, zcizení věcí apod. 
3.5  Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka  
 
VETERINÁRNÍ  PŘEDPISY 
 
4.1    Vedoucí transportu předloží před vyložením koní průkazy ,které musí  obsahovat      
         záznamy o vakcinaci proti influenze a o   serologickém  vyšetření  na infekční anemii 
4.2.   Účastníci závodů jsou  povinni řídit se pokyny určeného pracovníka  pořadatele a to        
         včetně zákazu vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře 
4.3.   Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu      
         koní   

 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
5.1    lékařskou službu zajišťuje  MUDr. Seidlová 
5.2    veterinární službu zajišťuje  MVDr. Oldřich Bečka 
5.3    podkovářskou službu zajišťuje pořadatel proti úhradě 

 
OSTATNÍ   USTANOVENÍ 
        

                        6.1   Dekorování  a floty dle PJS  - čl. 129.3 
6.2   Každý kůń musí mít dle PJS čl.252 bod 5 a  dle N5 bod 1 své identifikační číslo,      
        které přidělí pořadatel. Vlastní číslo si zajišťuje každý soutěžící  sám.   

                                           
                                                                                                   

 V Praze  dne  28.02.2014                                                    Jiří Kunst v.r. – ředitel  závodů 
 
Rozpis byl schválen    OV ČJF  Praha  dne 18.3.2014   Zd.Beneš  v,.r.   
                                                                                               



            
 
 
 


