
                                                  CENA MĚSTA HOSTOUŇ
Rozpis jezdeckých závodů  ČJF -  OM dětí a pony
 16.6 Svržno - Drezúrní závody, PDT 2018,NP dětí, juniorů a pony

      Přihláška na závody: JIS

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace     

1.1.1. Kategorie závodů: CDN-C
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 180616D1
1.1.3. Název závodů: Svržno Tour 2018 – drezúrní závody i pro pony

PDT 2018 , OM dětí a pony, NP 
1.1.4. Pořadatel: JK KxK ACHK Svržno MD 043
1.1.5. Datum závodů: 16.6.2018 sobota
1.1.6. Místo konání: Areál chovu koní Svržno, Svržno 20,34525 Hostouň
1.1.7. Omezující kritéria: Splnění Veter. Podmínek pro rok 2018

1.2. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Tereza Břenková
Sekretář závodů: Jitka Havlová
Kontaktní osoba: Michaela Kodadová 777231549
Hlavní rozhodčí: Eliška Čmolíková D 0778
Sbor rozhodčích: Daniela Čapková, Miroslav Koza, 

Tomáš Kavka, Pavla Chocholoušová
Komisař na opracovišti: Určí HR ze základního sboru
Hlasatel: Tereza Břenková
Zpracovatel výsledků: Radek Smolík
Lékařská služba: Lenka Foistová 
Veterinární dozor: Mvdr. Karel Šlajs
Podkovář: Richard Kolísek

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště- Drezúrní obdelník: písčité 20x60m obdélník 
1.3.2. Opracoviště: venkovní písčité 20x 40m a hala 22x45m

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka: do 12.6.2018 do 18. hod.

2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes  přihláškový systém ČJF - JIS

2.3. Prezentace minimálně 1 hodinu před startem pro Z4, ostatní do 8,30 hodin

2.4. Technická porada se nekoná
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2.5. Start soutěží (zkoušek)  - 8,00 hod. Z4, ostatní soutěže následně

2.6. Sekretariát závodů v klubovně od 7hod na dvoře od 8.30 u obdélníku

2.7. Další důležité informace – ČT a PÁ   probíhá drezúrní soustředění s     Danielou Křemenovou – 
v     případě zájmu a účasti kontaktujte K.Kolískovou 733129747

3. Přehled jednotlivých kol soutěží:  –  Úlohy Z4 a DÚ-B se čtou
Rozhodování 3 rozhodčí odděleně DP N40 (kromě soutěže Z4)

  1.Drezúrní úloha st. Z – Z4 (2016) ( soutěž se pojede současně)
     A - otevřená soutěž – velcí koně PDT Bronze 2018
     B - OM plzeňské oblasti pony, PDT Pony 2018 a NP dětí na pony 8-10let (v JISu prosím přihlásit 
i do otevřené soutěže, aby účastníci soutěže mohli být vyhodnoceni i v rámci otevřené soutěže) 
     Rozhodování dva rozhodčí z jednoho místa (DP N 34)
  2.  Drezúrní úloha st.Z – DÚ-B (2018) (soutěž se pojede současně) (v JISu prosím přihlásit i do 
otevřené soutěže, aby účastníci soutěže mohli být vyhodnoceni i v rámci otevřené soutěže)
     A - otevřená soutěž  i pro pony PDT Pony 2018, NP dětí na pony 11-13let
     B - OM plzeňské oblasti pro děti, PDT Bronze 2018

        3.Drezúrní úloha st.L – DD (2018) 
 otevřená soutěž i pro pony, PDT Silver 2018, zároveň NP pony 14 - 16let a dětí na velkých     
koních 
 4. Drezúrní úloha st.S – JD (2018)  
    otevřená soutěž, PDT  Gold 2018 a NP juniorů
 5. Drezúrní úloha st. S – JJ (2018) – otevřená soutěž  a PDT Gold 2018 
    

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny –  200,-Kč start / děti do 18 let 100,-Kč / start
Dekorování – Otevřených soutěží – BEZ KONÍ - 1/3 startujících min. 
Věcné ceny 1.-5. místo v hodnotě 3000,-Kč 
Dekorování OM pony a děti 1-5 místo koňmo (vodiče pro první 3 umístěné) 
– v rámci podpory dětí budou dekorováni všichni startující děti Z4 a DÚ-B

4.1. Předpisy 
4.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), 

Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
4.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128 
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5. Sázky nejsou povoleny.

4.2. Veterinární předpisy
4.2.1. Před vyložením koní  je  nutno odevzdat  příslušné veterinární  doklady  (průkazy  koní),

které  musí  obsahovat  doklady  platné pro přesun koní  dle  veterinárních směrnic  pro
příslušný rok 2018.
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4.2.2. Účastníci  závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.

4.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

5. Obecné informace
5.1. 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 VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na
závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel. Zajistit si vlastní čtenáře!

5.2. Informace pro majitele psů
PSY PROSÍM NECHTE DOMA!!! V našem areálu pro ně není místo a bezpečno!!! Děkujeme!!!!!

5.3. Ustájení
Ustájení – 500,-Kč/ den/ box – omezeno max.10Boxů 

5.4. Ubytování – možné jen pro účastníky soustředění do soboty 9.00 – ze soboty / neděli 
ubytování neposkytujeme

5.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – před areálem na zpevněných plochách

6. Partneři závodů – MĚSTO ČESKÁ KUBICE, ERLEBNIS AKADEMIE AG  BAD KÖTZTING, MĚSTO 
HOSTOUŇ a Podkovářství Kolísek – Tímto děkujeme za podporu jezdeckého sportu!!!! 

7. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: Michaela Kodadová Rozpis za OV ČJF schválil: 
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