Dostihový spolek a.s. – MF0256

Mistrovství České republiky spřežení
15. – 17. 9. 2017

1. Základní ustanovení
1.1. Základní informace
1.1.1 Kategorie závodů:
1.1.2 Číslo závodů ČJF:
1.1.3 Název závodů:
1.1.4 Pořadatel:
1.1.5 Datum závodů:
1.1.6 Místo konání:
1.1.7 Omezující kritéria:
1.2. Funkcionáři závodů
Ředitel závodů:
Sekretář závodů pořadatele:
Sekretář závodů rozhodčích:
Kontaktní osoba:

CAN - MČR
170915F1
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - SPŘEŽENÍ 2017
Dostihový spolek a.s. z pověření ČJF
15. – 17. 9. 2017
dostihové závodiště Pardubice
dle STP ČJF pro rok 2017

Martin Korba
Karolína Mandysová – tel: +420 776 389 032
Stanislav Zahradník – tel: +420 603 181 041
Kateřina Mandysová – tel: +420 777 750 922
mandysova@pardubice-racecourse.cz

Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:

Ing. Jiří Kunát (F0678)
Jaroslav Pavel (C0415)
Jana Bouzková (B0412)
Ing. Alena Jiroušková (B0875)
Ilona Matoušková (F0576)

Technický delegát:
Stavitel:
Asistent stavitele:
Stewardi:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární služba:
Podkovářská služba:

Luboš Kocman (C0344)
Josef Trojanec (G0202)
Petr Vozáb (F0554)
Blanka Trojancová (G0915), Josef Prokeš (G1145)
Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
Jaroslav Kosař
MUDr. Tomáš Brož
MVDr. Petr Přikryl
Ing. Václav Ráliš

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: travnaté 100x70m
1.3.2. Opracoviště: travnaté, pískové 90x50m

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek 10. 9. 2017 do 23.00 hod.
2.2. Přihlášky
Přihlášky a kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje a odpovídá za správnost sekretář vysílající
oblasti ČJF. Jmenovitá, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, koní a subjektů
a údajů o kvalifikaci zasílejte sekretáři oblastí. Ti je následně do termínu uzávěrky přihlášek
zašlou pořadateli MČR a přihlásí jezdce přes JIS on-line přihlášení. Součástí přihlášky musí být
jméno vedoucího ekipy, ten je po celý závod MČR osobou pověřenou k jednání jménem
oblastních soutěžících.

2.3. Prezentace
Ve středu 14.9.2017 – kancelář závodů – tiskové středisko (od 14-16 hodin) – pouze
prostřednictvím vedoucích oblastí.
Ustájení, platby, a ostatní – sekretariát závodů dostihové vážnice ve stájích (12-18 hodin).
2.4. Technická porada
Ve středu 14.9.2017 v dostihovém klubu tribuny D – 18.00 hod ( pouze vedoucí ekip).
Vedoucího ekipy určí konkrétní oblast, ten pak bude po celou dobu konání závodů
zodpovědný za komunikaci s pořadatelem a sborem rozhodčích.
Následuje od 19.00 hod slavnostní zahájení MČR spřežení (Welcome drink, hudba)
2.5. Start soutěží
Sportovní akce probíhá každý sportovní den od 9 do 18 hodin.
Předběžný program: Čtvrtek 14.9.2017 12-14.00 hod prezentace
od 14.00 hod I. kondiční zkouška
od 16.00 hod prohlídka trati
od 18.00 hod technická porada
Pátek 15.9.2017
od 9.00 hod drezurní zkouška
Sobota 16.9.2017
od 9.00 hod maraton
Neděle 17.9.2017
od 9.00 hod průběžně II. kondiční zkouška
od 10.00 hod parkur následně dekorování
2.6. Sekretariát závodů
Dostihová vážnice (ustájení, kovář, veterinář) – objekt stájí. Každý soutěžní den od
7 - 19hodin. Tiskové středisko (rozhodčí, TD, výpočetní středisko) – mezi tribunou D a B.
Každý soutěžní den od 8 – 16 hodin.
2.7. Přejímka tratí
Přejímka tratí sborem rozhodčích, technickým delegátem a stavitelem tratí ve středu
14.9.2017 ve 12 hodin. Prohlídka trati ve středu 14.9.2017 od 16 hodin.
3. Přehled jednotlivých soutěží
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

MČR čtyřspřeží – H4
MČR dvojspřeží – H2
MČR jednospřeží – H1
MČR dvojspřeží pony – P2

4. Soutěže, startovné/ zápisné a ceny
4.1. Startovné:
4.4.1. - 4.4.4. – neplatí se

4.2. Ceny věnované pořadatelm:
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

MČR čtyřspřeží – H4
MČR dvojspřeží – H2
MČR jednospřeží – H1
MČR dvojspřeží pony – P2

25.000,- Kč (8300-6000-5000-3200-2500)
20.000,- Kč (6500-5000-4000-3000-1500)
15.000,- Kč (5000-4000-3000-2000-1000)
10.000,- Kč (3000-2500-2000-1500-1000)

4.2. Ceny věnované ČJF:
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

MČR čtyřspřeží – H4
MČR dvojspřeží – H2
MČR jednospřeží – H1
MČR dvojspřeží pony – P2

9.000,- Kč (4000-3000-2000)
9.000,- Kč (4000-3000-2000)
9.000,- Kč (4000-3000-2000)
8.000,- Kč (3500-2500-2000)

4.4. Soutěže
4.4.1. Mistrovství České republiky čtyřspřeží - CAN3*
Drezúra:: drezurní úloha Test 3*B HP4 ( dříve FEI č.11), obdélník 100x40m
Maraton: úsek A libovolný chod – cca 6.000 m, rychlost 12km/hod
úsek B libovolný chod – cca 7.000 m, rychlost 14km/hod, 7 překážek
Parkur: 20 překážek, šířka branek 190 cm, rychlost 240m/min
4.4.2. Mistrovství České republiky dvojspřeží - CAN3*
Drezúra:: drezurní úloha Test 3*B HP2 ( dříve FEI č.11), obdélník 100x40m
Maraton: úsek A libovolný chod – cca 6.000 m, rychlost 12km/hod
úsek B libovolný chod – cca 7.000 m, rychlost 14km/hod, 7 překážek
Parkur: 20 překážek, šířka branek 170 cm, rychlost 250m/min
4.4.3. Mistrovství České republiky jednospřeží - CAN3*
Drezúra:: drezurní úloha Test 3*C HP1 ( dříve FEI č.9 ), obdélník 100x40m
Maraton: úsek A libovolný chod – cca 6.000 m, rychlost 12km/hod
úsek B libovolný chod – cca 7.000 m, rychlost 14km/hod, 7 překážek
Parkur: 20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250m/min
4.4.4. Mistrovství České republiky dvojspřeží pony - CAN3*
Drezúra:: drezurní úloha Test 3*CHP2 ( dříve FEI č.8B), obdélník 100x40m
Maraton: úsek A libovolný chod – cca 6.000 m, rychlost 11km/hod
úsek B libovolný chod – cca 7.000 m, rychlost 13km/hod, 7 překážek
Parkur: 20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250m/min

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF,
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl.127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
5.1.5. Sázky nebudou povoleny.
5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro
rok 2017. Stanoviště veterinární kontroly bude u vjezdu do závodiště, u hlavní
brány.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při
příjezdu – na označeném místě.
5.2.4. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů
pro případnou kontrolu SVS.
6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty
předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže
(tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti
let jejich rodiče.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka/ přihlašovatel.
6.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
život jezdců v kolbišti a opracovišti!
6.3. Ustájení
Boxové ustájení od 14.9. – 17.9.2017 (piliny, seno, voda, elektrická přípojka)
2000,-Kč za pobyt na jednoho koně. Z celkové ceny bude částka 500,- Kč vrácena jako
záloha, při odevzdání kompletně vyklizeného boxu.
Platba na účet 275083351/0300,VS–číslo licence jezdce, do poznámky uveďte jméno jezdce.
Ustájení je nutné zaplatit do 10.9.2017. Uzávěrka na boxy do 10.9.2017 do 23 hodin.
Požadavky na ustájení hlaste na e-mail: mandysova@zavodistepardubice.cz
6.4. Stravování
Stravování účastníků závodů bude řešeno přílohou k rozpisu, která bude zveřejněna na
stránkách závodiště.

6.4. Ubytování
Pořadatel nezajišťuje. http://www.pardubice-racecourse.cz/ubytovani
6.5. Ostatní služby
Lékařská služba:
Veterinární služba:
Podkovářská služba:
Občerstvení:
Parkování vozidel:

MUDr. Tomáš Brož
MVDr. Petr Přikryl – proti úhradě
Ing. Václav Ráliš – proti úhradě
zajištěno v areálu závodiště po celý den
na označeném parkovišti

6.6. Vizitky jezdců a koní
Majitelé koní a jezdci dodají podklady pro hlasatele závodů nejpozději do 10.9.2017 na
e-mail: mandysova@zavodistepardubice.cz

7. Partneři závodů – Statutární město Pardubice
8. Schvalovací doložka
1.8.2017
Rozpis zpracovala:

Rozpis schválil VV ČJF: Dne 14.8.2017

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu

Rozpis za Dostihový spolek a.s. schválil:
Dne 10.8.2017
Martin Korba - místopředseda představenstva, výkonný ředitel

