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1) Základní údaje
1.1. Pořadatel – TJ JS Plzeň Bory, o.s. MD016
1.2. Datum konání – 23. srpna 2014
1.3. Místo konání - Jezdecký areál TJ JS Plzeň Bory, o.s., Dobřanská 1771
1.4. Skokové kolbiště – 60 x 90m povrch písčitý
1.5. Opracoviště – 33 x 70m povrch písčitý
1.6. Funkcionáři závodů:
              - ředitel – Rostislav Stratil
              - tajemník – Ivana Ujházyová
              - hlavní rozhodčí –  Mgr. Věra Jáchimová
              - sbor rozhodčích –  Mgr. Markéta Zubkovská, Antonín Pittner,
                                               Josef Turner
              - autor parkurů – Petr Mašek
              - hlasatel – Jessica Tomanová
              - dozor opracoviště – sbor rozhodčích
              - zpracování výsledků – Ing. Libor Pavlas
2) Technické údaje

     2.1 Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu a tento rozpis.
2.2  SOUTĚŽE:
Soutěž č. 1: 1. Stupňovaná obtížnost do 100 cm
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle tab.  A..čl.269 ., bez žolíka
Soutěž č. 2: Skoková soutěž “Z“ 
                     Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1 (limitovaný čas)              
Soutěž č. 3: Skoková soutěž  st. “ZL“ - Dvoufázové skákání 105/110
                    Rozhodování dle tab. A, čl. 274.5.3
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Soutěž č. 4: Skoková soutěž st. „L*“
                     Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2
2.3. Předběžný časový program: do 8.00 prezentace, možno telefonicky 
(606522966) 
                                                     od 9.00 soutěže č.1, 2, 3, 4
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu 
došlých přihlášek.
3) Všeobecné údaje
3.1. Přihlášky zasílejte mailem na adresu : jsplzenbory@centrum.cz
                                                                     tel.: 606522966
3.2. Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2014
Zřetel bude brán na úplné přihlášky 
Po uzávěrce budou přihlášky přijímány se správním poplatkem dle VP - SV5 
3.3. Peněžitá plnění: startovné je splatné při prezentaci:
                                  soutěž č. 1: 200,- Kč
                                  soutěž č. 2: 250,- Kč
                                  soutěž č. 3: 300,- Kč
                                  soutěž č. 4: 350,- Kč   
3.4 Prezentace: dle časového programu na věži rozhodčích
3.5 Technická porada: nekoná se 
3.6 Ubytování: nezajišťuje se
3.7 Ustájení: nezajišťuje se

     3.8 Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech: hradí vysílající složka

4) 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. Kontrolu provede pověřený veterinární lékař.

   
                   5) Poskytované služby
                   5.1  Lékařská služba – Bc. Jana Kašparová
                 5.2  Veterinární služba - MVDr. Ladislav Kuncl

              5.3 Podkovářská služba – Václav Vladař
     5.4  Obče                    5.4 Občerstvení - zajištěno v místní restauraci

6) Ostatní ustanovení
     6.1 Námitky a stížnosti v souladu s PJS

                   6.2 Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty
            předmětů a jejich poškození.

6.3. Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže



6.4. Ceny: 
                  Soutěž č. 1: věcné ceny pro první tři umístěné v celkové hodnotě cca 
                                     1200,- Kč
                  Soutěž č. 2: 2200,- (1000-700-500)
                  Soutěž č. 3: 3000,- (1500-1000-500)        
                  Soutěž č. 4: 4000,- (2000-1300-700)       
                  

7) Schválení rozpisu  21.7.2014


