
   Česká jezdecká federace -
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ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ

Jezdecký klub chovu  Bernartice MD 0020

13. ročník Memoriálu Milana Košana
726D1

1)Základní údaje 
1.1.Pořadatel                          - Jezdecký klub chovu koní Bernartice
1.2.Datum konání                   - 26. července  2014
1.3.Místo konání                     -Bernartice
1.4.Skokové kolbiště               -80 x 60 m povrch travnatý                                                    
1.5.Drezurní obdélník              -xxxxxxx
1.6.Opracoviště                        -30 x70 m, povrch drcené PVC

2)Funkcionáři závodů
− ředitel                               - Lubomír Rašpl
− tajemník                            -Iva Rédlová

        -     hlavní rozhodčí                 -Mgr. Věra Jáchimová

− sbor rozhodčích :              - Zdeňka Štruncová
−                                          - Josef Turner
−                                           -Augustin Sviták
− dozor na opracovišti         - Sbor rozhodčích

             autor parkurů                     - Jaroslav Rédl
−  hlasatel                            - Antonín Pittner

        
Te  chnické údaje  
3.1.Předpisy :    Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis
3.2.Soutěže :

Soutěž č. 1:    Skoková soutěž st. „ZZ“
                       Soutěž pro koně startující prvním rokem
                        Rozhodování dle tab.A,čl.238.1.2.
Soutěž č. 2:    Skoková soutěž st. „ZM“
                       oddělení A přístupno pro koně startující prvním a druhým rokem
                       oddělení B přístupno pouze pro děti  Rozhodování dle tab.A,čl.238.1.2
Soutěž č. 3:    Skoková soutěž st. „Z“ na limitovaný čas 
                       Otevřená soutěž   a  Zpč. Jump Tour – děti
                        Rozhodování dle tab. A,čl.298.2.1.
Soutěž č. 4:    Skoková soutěž st. „ZL“ 
                       Otevřená soutěž a Zpč. Jump Tour - junioři. 
                       Rozhodování dle tab. A,čl.238 2.2
Soutěž č. 5:    Skoková soutěž st. „L*"
                       Otevřená soutěž a zároveň 1.kolo  Memoriálu Milana Košana 
                        a Zpč. Jump Tour – mladí jezdci . Rozhodování dle tab. A,čl.238.2.2
Soutěž č. 6:    Skoková soutěž st. „S“*
                       Otevřená soutěž a zároveň  2.kolo  Memoriálu Milana Košana a Zpč.     
                       Jump Tour - senioři    Rozhodování dle tab. A,čl.238.2.2
12. ročník Memoriálu Milana Košana bude vyhodnocen jako dvoukolová  soutěž 
        -ze soutěží  č. 5 a 6. - čl. 273.3.3.1 a 273.4.3 (tj. bez rozeskakování, soutěžící se      
         umístí podle součtu tr. bodů z obou kol a času dosaženém ve druhém kole). První tři        
        umístění obdrží floty.



4) Ceny a peněžitá plnění
4.1.Dekorování floty dle OJS vždy po ukončení příslušné soutěže
4.2.Peněžitá plnění : soutěž č. 1,2,         100,-Kč za koně a start
                                  soutěž č.3              150,- Kč za koně a start
                                  soutěž č. ,4,           200,-Kč za koně a start
                                  soutěž č. 5             250,-Kč za koně a start
                                  soutěž č.6              400,- Kč za koně a start

4.3.Ceny :  Soutěž č. 1      650,- (300,-200,-150,-)
                   Soutěž č. 2A   650,-(300,-200,-150,-)
                   Soutěž č. 2B   Věcné ceny v celkové hodnotě 650,-Kč
                   Soutěž č. 3      1000,- (500,-230,-200,-)
                   Soutěž č. 4      1.500,-(700,-500,-300,-)
                   Soutěž č. 5      2.000,-(1000,-600,-,400,-)
                   Soutěž č. 6.     3.000,- (1500,-1000,-500,-)
           

5)  Předběžný časový program:  sobota 26.7.2014   8.00-9.00  prezentace
                                                                      10.00 soutěže č. 1,2,3,4,5,6                              
                                            
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých 
přihlášek.
6)Všeobecné údaje
6.1Přihlášky zasílejte na adresu    Iva Rédlová,Bernartice 84, 
                                                                    348 02 Bor

                                                         e-mail  ivaredlova@seznam.cz
                                                         tel. 737 880 627  
6.2 Uzávěrka přihlášek 24.7.2014                               
6.3. Námitky a stížnosti v souladu s PJS 
6.4. Ubytování pořadatel nezajišťuje

6.5. Ustájení pořadatel nezajišťuje
6.6. Stelivo a krmivo pořadatel nezajišťuje
6.7. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
6.8. Stravování je zajištěno v areálu závodů

7)Veterinární předpisy
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných metodických pokynech SVS ČR.
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito 
pokyny.

8)Poskytované služby
8.1.Lékařská služba             - MUDr Hana Brůhová
8.2.Veterinární služba           -MVDr Petr Hošek
8.3.Podkovářská služba        -zajištěna proti úhradě
8.4.Občerstvení                     -zajištěno na závodišti 

9)Ostatní ustanovení
9.1.Námitky a stížnosti v souladu s PJS
9.2.Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů 
a  jejich poškození.

10)Schválení rozpisu

Rozpis byl schválen OJS dne  30.6.2014

mailto:ivaredlova@seznam.cz

