
Stáj 3K Přední Lhota
sportovní klub

Hobby parkurové jezdecké závody
S podporou města Poděbrady

A. Základní údaje
Pořadatel: SK o.s. Stáj 3K Přední Lhota MB 0098
Datum konání: 27.9.2014
Místo konání: Přední Lhota u Poděbrad, areál „Za humny“
Kolbiště: otevřené pískové – 75m x 60 m
Opracoviště:     otevřené pískové  – 60 m x 50 m
Funkcionáři: ředitel závodů - Lucie Máchová

sekretář závodů - Lucie Kurková
                    hlavní rozhodčí - Pavla Loudová

hlasatel - Monika Pospíšilová
autor parkurů - Josef Kurka
technický delegát - Rudolf Michl
výpočetní středisko     - Pavel Konůpka

B. Technické údaje
Předpisy: VP, PJS a ustanovení tohoto rozpisu
Soutěže: č.1 –Skoková soutěž do 70 cm - pro jezdce a koně bez omezení

  dle st. A-PJS čl. 298.2.1.
  bez rozeskakování na limitovaný čas
  startovné 250,- Kč

              č.2 – Skoková soutěž do 90 cm     - pro jezdce a koně bez omezení
  dle st. A-PJS čl. 298.2.1.
  bez rozeskakování na limitovaný čas

    startovné 250,- Kč

C. Ceny 
Ceny v soutěžích –  Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle VP čl. 127

D. Časový rozvrh
Prezentace: 26.9.2014 od 18.00 – 20.00 hod. telefonicky na č. 776047244

       8.30 hod – prohlídka parkůru č.1 na koních
       8.45 hod – start soutěže č.1 a následně další soutěže. 

E. Všeobecné údaje
Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: Stáj 3K, Průběžná 14, 290 01 Poděbrady IX.
                                                              e-mail: info@staj3k.cz 
                                                              tel.č.: 602945835
Uzávěrka přihlášek 25.9.2014 do 20.00 hod.



Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
Ubytování, ustájení a krmivo pořadatel nezajišťuje.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel.

F. Veterinární předpisy
- platné pro r.2014 pro převoz koní.

G. Poskytované služby
 Lékařská: MEDSIM s.r.o.
Veterinární: MVDr. Liska

H. Kontaktní osoba
Radim Mácha 602122336

I. Ostatní ustanovení
Bezpečnosní háky: Safety-system AB, Švédsko. Certikát FEI u pořadatele.
Technická porada se nekoná.
Sázky nejsou povoleny.
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za újmy nebo škody, které by mohly postihnout účastníky 
závodu nebo koně.
Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně 
zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.

Zpracoval: Schválil:
Lucie Máchová Michael Moudrý
8.1.2014 5.8.2014


