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Prvomájové skokové závody – CSN 

CENA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
                                                              501K1 
******************************************************************************************************************************************** 

1) Základní údaje 
 1.1. Název závodu                  - prvomájové skokové závody – CSN, Cena města Mariánské Lázně 
 1.2. Číslo závodu   - 501 K1 
 1.3. Pořadatel závodu         - MK 0063, Jezdecký klub Mariánské Lázně  
     1.4. Datum závodu                 - pátek 1. května 2015 
     1.5. Místo konání                   - jezdecký areál u hotelu Krakonoš - Mariánské Lázně 
 1.6. Skokové kolbiště   - otevřené 100 x 60 m - povrch písčitý 
 1.7. Opracoviště  - otevřené   50 x 60 m - povrch písčitý   
                                                       nebo hala povrch písčitý 65 x 24 m 
2) Funkcionáři závodů 
    2.1. Čestný ředitel     - Ondřej Nágr 
    2.2. Tajemník                             - Jana Stebelská 
    2.3. Hlavní rozhodčí     - Ing. Marcela Šímová 
    2.4. Členové sboru rozhodčích  - Miroslava Čapková, Libuše Kocourková, Eva Šimáčková 
    2.5. Autor parkurů     - Zdeněk Krpela 
    2.6. Komisař na opracovišti       - Martina Vavřínová 
    2.7. Hlasatel                               -  Karin Štěpničková 
    2.8. Výpočetní středisko             - Libuše Kocourková   
 
3) Technické údaje 
 3.1. Předpisy:     Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis 
 3.2. Soutěže:  
    Soutěž č.1: Skoková soutěž  st. “ ZM “                               
                                 Přístupno pro 4 a 5leté koně startující prvním a druhým rokem. 
                                 Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1.4, limitovaný čas 
                                   Startovné: 250,-Kč 
                                   Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč  ( pro 1.-3. místo ) 
  Soutěž č.2:     Skoková soutěž st.“ Z “ 
                               Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1.4, limitovaný čas 
                                   Startovné: 250,-Kč 
                                   Věcné ceny v celkové hodnotě 1500 Kč  (pro 1. – 5. místo) 
          Soutěž č.3:      Skoková soutěž st. „ ZL “                                 
                                 Rozhodování dle tab. A, čl. 274.5.3., dvoufázové skákání 105/110 cm 
                                 Startovné: 300,-Kč 
                                 Ceny v peněžitém plnění: 2500,-Kč ( 900,-600,-400,-300,-300,-) 
       Soutěž č. 4: Skoková soutěž st. „ L** “ 120 cm 
                                 Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.1. na čas, bez rozeskakování 
                              Startovné: 350,-Kč 
                                 Ceny v peněžitém plnění: 3500,- Kč ( 1200,-800,-700,-400,-400,-) 



         Soutěž č. 5:    Skoková soutěž st. „ S** “  130 cm                                   

                                   Rozhodování dle tab.A, čl.238.2.2 
                                   Startovné: 400,- Kč 
                                   Ceny v peněžitém plnění:  8000,-Kč ( 2500,-2000,-1500,-1000,-500,-500, ) 
 
  4) Ceny a peněžité plnění 
      4.1. Dekorování a floty dle PJS VP čl.127. Vždy po skončení příslušné soutěže. 
      4.2. Zápisné nebude vybíráno 
      4.3. Startovné bude vybíráno při prezentaci dle definitivních přihlášek. Výška startovného je 
             uvedena u jednotlivých soutěží.      
      4.4.  Ceny jsou uvedeny u jednotlivých soutěží – VP čl. 126 – soutěž č. 1,2 věcné, 
                                                                                                                  soutěže č. 3,4,5 peněžité      
                 
5)  Předběžný časový program   
      5.1. Prezentace dne 1.5. 2015 - kancelář Jezdeckého klubu Mariánské Lázně ( JKML ) 
              od 7.00 -  8.00 hod. 
      5.2. Technická porada se nekoná 
       5.3.  Sekretariát závodů dne 1.5.2015 od 7.00 po celý den na věži rozhodčích 
       5.4.  Začátek -  pátek  1.5. 2015  je stanoven na 9.00 hod.- následně budou probíhat další  
                soutěže. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek. 
 
 6)  Všeobecné údaje 
 6.1. Jmenovité a konečné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, koní a subjektů zasílejte 
     do 28. dubna 2015 - do 20.00 hod na adresu: Jezdecký klub Mariánské Lázně, 35301 
Mariánské Lázně 569, P.O. Box 43, fax. 354 673 627, e-mail: liba.kocourkova@seznam.cz  
případně mobil 739 210 762 ( ustájení ), 608 110 919 ( přihlášky ). 
 6.2. Uzávěrka konečných přihlášek:   28. dubna 2015 do 20.00 hod.  
 6.3. V případě startů jezdce s více koňmi v jedné soutěži - uveďte pořadí  
              jednotlivých koní, ve kterém budou startovat .  Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel!  

     6.4. Ubytování: pořadatel nezajišťuje, doporučené hotely v okolí ( Berolina, Meteor, Krakonoš ) 
     6.5. Ustájení: pořadatel nezajišťuje. 
     6.6. Stelivo a krmivo: pořadatel nezajišťuje 
     6.7. Parkování : přepravníky na koně a kamiony budou parkovat v jezdeckém areálu nebo 
                                 na přilehlých plochách. 
     6.8. Připojení na elektrický proud po domluvě oproti úhradě (300 Kč/den)     
 6.6. Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech - hradí vysílající složka 
 
7)  Veterinární předpisy 
    7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které   
           musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle Směrnic pro příslušný rok vydaných SVS. 
    7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka- pořadatele. 
    7.3. Kontrolu průkazů provede pověřený veterinář při prezentaci. 
    7.4. Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR.  
 

8)  Poskytované služby 
     8.1. Lékařská služba              -  informace o službě budou uveřejněny na místě 
 8.2. Veterinární služba    - MVDr. Lenka Macháčková, státní dozor určí OVS 
     8.3.  Podkovářská služba       -  nezajišťuje se 



9)  Stravování                  
       Za úhradu v restauraci v areálu.  Rychlé občerstvení v areálu JKML. 
 
10/  Kontaktní osoba  
10.1. Po celou dobu závodů – Stebelská Jana  739 210 762  (koně - ustájení , organizace stáje, parkování  ad)   
                                                      Kocourková Libuše  608 110 919 ( sekretariát,  výpočetní. středisko .ad. )                                                
 

11) Ostatní ustanovení 
11.1.  Ve všech soutěžích bude k dekorování pozváno vždy nejméně 5 dvojic. 
11.2.  Technická porada se nekoná - veškeré informace dostupné při prezentaci 
11.3.  Sázky nejsou povoleny.  
11.4.  Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by  
           postihly účastníky závodů nebo jejich koně 
11.5.  Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně 
           zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu. 
 
11.6.  Zpracovala:  Stebelská Jana   dne  2.3.2015 
 
11.7.  Schválil :  OV KO ČJF 3.3.2015     
 
                         

 


