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1.Základní údaje:
1.1. pořadatel:           Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň a EQS s.r.o.

1.2. datum konání:  13. a 14. září 2014 
1.3. místo konání:    Jezdecký areál JK Slavia VŠ Plzeň, České údolí 53, Plzeň
1.4. kolbiště:            drezurní obdélník písčitý 20x60 m
1.5. opracoviště:      písčité 40 x 90 m s tréninkovým drezurním obdélníkem 20x60m 

2.Funkcionáři závodů:
                                               - ředitel                                  Iljana Mládková
                                               - tajemník             Jan Stroner

                                  - hlavní rozhodčí:                Vít  Čmolík
                                               - sbor rozhodčích:   MUDr Helena  Zižková

Vlasta Hyťhová
                                 Mgr. Věra Jáchimová
                                 Ing. Gabriela Valeriánová

 -.komisař opracoviště určí hlavní rozhodčí                              
                                               - hlasatel:                                         Ladislav Hellmayer

        - výpočetní technika:   ACE Drezura                         
 lic.pro EQS s.r.o.                                   

        - zpracovatel: Petra Mašková   
                         

3.Technické údaje:                                                       
3.1. předpisy:  Pravidla jezdeckého sportu, platné drezurní úlohy pro rok 2014, 
                         ustanovení tohoto rozpisu a pravidla seriálu „Západočeská Dressage Challenge“        
3.2. SOUTĚŽE 
Sobota 13.září 2014

Soutěž č. 1  Drezurní soutěž st.Z -  jede se zpaměti úloha DU/2009 
Soutěž je přístupna pro kat. děti, juniory a jezdce na 4 a 5ti letých koních
Finálová soutěž seriálu Západočeská Dressage Challenge – kat.děti
Startovné: 400,-Kč, rozhodování 3 rozhodčí čl.437 N39 
Ceny otevřené soutěže:  2 500,-Kč (800,-; 600,-; 500,-; 350,-; 250;)
Věcné ceny pro umístěné v Zpč. Dressage Challenge – 
kat. děti v hodnotě 5 000,-Kč ( 1600,-; 1200,-; 1000,-; 700,-; 500,-;)

Soutěž č. 2  Drezurní soutěž st. L - úloha  vL 2014
            Otevřená soutěž a zároveň finále Západočeské Dressage Challenge  2014 – kat.
            junioři a mladí jezdci.
            Startovné: 300,-Kč, rozhodování 3 rozhodčí čl.437 N39
            Ceny otevřené soutěže:    3 000,-Kč (800,-; 700,-; 600,-; 500,-; 400,-;)   
            Ceny pro umístěné v Zpč. Dressage Challenge –
            kat. junioři a mladí jezdci:  8 000,- Kč  (2400,-; 2200,-; 1600,-; 1200,-; 800,-;)
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Soutěž č. 3 Drezurní soutěž st. S, čte se úloha JD/2009
Startovné: 400,-Kč, rozhodování 3 rozhodčí čl.437 N39
Ceny:     4 000,-Kč (1000,-; 900,-; 800,-; 700,-; 600,-)

Soutěž č. 4 Drezurní soutěž st. ST, zpaměti se jede úloha SG/2009
Startovné 450,-Kč, rozhodování 3 rozhodčí čl.437 N39
Ceny:    5 000,-Kč (1600,-; 1300,-; 900,-; 700,-; 500,-)

Soutěž č. 5 Drezurní soutěž st. T, úloha vIM /2009
                          Soutěž za umělého osvětlení

Startovné:1 000,-Kč, rozhodování 3 rozhodčí čl.437 N39
             Ceny|:    15 000,-Kč  ( 5000,- ; 4000,-;  3000,- ; 2000,-; 1000-; ) 

Neděle 14. září 2014 

Soutěž č. 6 Drezurní soutěž st.L – čte se úloha L1/2013 
                          „Výzva pro skokany“  
            Otevřená soutěž (určená pro drezurní a skokové jezdce.)
            Dressage Challenge for jumping riders.
            Startovné:    300,-Kč nebo  jeden úspěšný skok přes oxer výška 130 cm, šířka 100 cm.
                                                        ( s odskokovou bariérou ) každý jezdec má 2 pokusy
            Ceny:        6 000,- Kč  ( 2000,-; 1600,-; 1200,-; 800,-; 400,-; )
            
Soutěž č. 7 Drezurní soutěž st.S – úloha vJ/2009           

Otevřená soutěž a zároveň finále Západočeské Dressage Challenge  2014 – kat.
            senioři.
            Startovné: 500,-Kč, rozhodování 3 rozhodčí čl.437 N39
            Ceny otevřené soutěže: 4 000,-Kč ( 1000,-; 900,-; 800,-; 700,-; 600,- ) 
            Ceny pro umístěné v Zpč. Dressage Challenge –
            kat. senioři:              10 000,- Kč ( 3000,-; 2500,-; 2000,-; 1500,-; 1000,-; )   
            
Soutěž č. 8 Dvoukolová drezurní soutěž st. ST - T 
1. kolo              Drezurní soutěž st. ST, zpaměti se jede úloha SG/2009
2. kolo               Drezurní soutěž st. T, zpaměti se jede úloha IM-1/2009  
            Startovné: 600,-Kč/start, rozhodování 3 rozhodčí čl.437 N39  
            Ceny:   12 000,- Kč  ( 4000,-; 3000,-; 2500,-; 1500,-; 1000,-; )

4.Ceny a peněžité plnění
4.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle VP čl.127
4.2. Startovné a ceny jsou uvedeny u jednotlivých soutěží

5. Předběžný časový program: 
Prezentace: pátek     12.9.2014   15,00 – 19,00hod     
                    sobota   13.9.2014  do 8,30hod.
Sobota 13.9.2014  začátek soutěží:  9,00 hod soutěže č.1,2,3,4
                                        20.00 hod soutěž  č.5                                        
Neděle 14.9.2014  začátek soutěží:  9,00 hod soutěže č. 6, 8 (1.kolo), 7, 8 (2.kolo)
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6. Všeobecné údaje: 
6.1. Jmenovité přihlášky( s uvedením čís.licence subjektů, koní a jezdců), na e-mailovou adresu: 
eqs@volny.cz 
Dodatečné přihlášky po uzávěrce (dvojnásobné peněžité plnění) lze přijmout nejpozději 1 den před 
konáním závodů, úhrada při prezentaci.
Informace o přijetí přihlášky, k průběhu závodů a upřesnění časového programu na 
Pro tuzemské účastníky tel.  +420 602 452 935
Pro zahraniční účastníky tel. +420 603 822 654
Změna startovního pořadí za poplatek 100,-Kč
Uzávěrka přihlášek:10. září 2014
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z  
přihlášených.
Neúplné přihlášky nebudou přijaty. 
Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy  I. Všeobecných pravidel.
Předběžné startovní listiny budou uveřejněny na webu www.eqs.cz nebo na webu Západočeské oblasti 
Cjf. http://www.cjfzco.cz/aktuality
6.2 Ustájení zajistí pořadatel na dny od 12.- 14. 9. 2014  (3 noci). Poplatek  za ustájení je splatný 
předem a činí  750,-Kč (včetně DPH) za 1 započatý den.
                                      1300,-Kč (včetně DPH) za 2 dny pobytu
                                      1800,-Kč (včetně DPH) za 3 dny pobytu
+ záloha ve výši 250,-Kč za každý box, bude vrácena po předání vyčištěného boxu
Pořadatel objednávku boxů potvrdí a zároveň zašle č.účtu a variabilní symbol pod kterým platbu za
boxy přijme. Cena zahrnuje objemové krmivo a stelivo (seno, sláma nebo piliny ), bezprašné piliny jen
proti úhradě.
Uzávěrka objednávek na boxy 7.9.2014 – 20.00 hod
6.4. Ubytování pořadatel nezajišťuje – viz. nabídka ubytování v příloze tohoto rozpisu.
6.5  Připojení kamionu na el. proud 100,- Kč/den     
6.6. Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech: hradí vysílající složka
6.7. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je zakázáno vodit a pouštět psy do  haly a do 
stájí (i na vodítku) a je též zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu  Slavia VŠ Plzeň. Porušení 
zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni 
do psího útulku.
6.8  Audio nahrávky pro volné sestavy – CD disk nebo paměť Flash pro USB port.

7.Veterinární předpisy:
Platné veterinární podmínky pro rok 2014, dle SVS 

8.Poskytované služby:
8.1.Lékařská služba: MUDr.  Libuše Stronerová 
8.2.Veterinární služba:telefonicky  MVDr. Jan Jíška - proti úhradě
8.3.Podkovářská služba:zajistí pořadatel proti úhradě
8.4.Občerstvení v areálu: JK Slavia VŠ Plzeň 

9. Stravování
9.1. Zajištěno za úhradu v areálu závodů

10.Kontaktní osoba
10.1.  Mobil: Pro tuzemské účastníky  tel. + 420 602 452 935
                     Pro zahraniční účastníky tel.+ 420  603 822 654

http://www.eqs.cz/
http://www.cjfzco.cz/aktuality
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11.Ostatní údaje:
11.1.Námitky a stížnosti v souladu s PJS
11.2.Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty  
      předmětů a jejich poškození
11.3.Dekorování a floty dle PJS po skončení příslušné soutěže.
11.4.Pořadatel žádá ekipy o zajištění vlastního čtenáře drezurních úloh
11.5.Ceny:  dle rozpisu u jednotlivých soutěží 
       Celková dotace závodů: 74 500,-Kč (tato částka zahrnuje hodnotu věcných cen pro děti)
11.6. Rozpis zpracoval Jan Stroner 16.7.2014
11.7. Rozpis schválil OV ZPČO ČJF dne:3.8.2014
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