Rozpis

Mistrovství České republiky v paradrezuře 2015
s mezinárodní účastí

3.-4. října 2015

Mistrovství ČR v paradrezuře s mezinárodní účastí
(A04F1)
3.- 4. 10. 2015
_______________________________________________________________________
Rozpis

1. Základní údaje
1.1. Pořadatel:

z pověření České jezdecké federace
Klub Kvítek, Choceradská 334, 25165 Ondřejov (MA 0096)

1.2. Datum konání:

3.-4. října 2015

1.3. Místo konání:

Jezdecká škola Equus Kinský, Hradištko u Sadské (MF 0037)

1.4. Soutěžní obdélník:

hala nebo venkovní obdélník 20x40m a 20x60m
povrch: hala: písčitý-hipotex, venkovní obdélník: písčitý s geotextílií

1.5. Opracoviště:

otevřené 35/70m nebo hala 20x40m (povrch viz 1.4).

1.6. Funkcionáři závodů: hlavní rozhodčí:
rozhodčí:
klasifikátor:
technický delegát:
hlavní komisař:
hlasatel:
ředitel závodů:
sekretář:
výpočetní technika:

Suzanne Petty (GB)
Pavla Loudová
Miloslav Perníček
MUDr.Jana Kulichová
Zuzana Ptáčková
Dušan Trtil
Barbora Bartoňová
Jana Zenklová (tel.:604 209 987)
Helena Kratochvílová
Andrea Beránková

Technické údaje
2.1. Přepisy: Platná VP jezdeckého sportu ČJF, Mezinárodní pravidla FEI pro paradrezuru 2013,
Národní pravidla pro paradrezuru, Veterinární předpisy pro rok 2015, tento rozpis

2.2. Soutěže:
2.2.1.Paradrezurní úlohy FEI 2013.
Sobota 3.10.
1.soutěž
„I.kolo MČR“
skupina Ia Team test (20x40m)
skupina Ib Team test (20x40m)
skupina II
Team test (20x40m)
skupina III Team test (20x60m)
skupina IV Team test (20x60m)
2.soutěž

„ II.kolo MČR“
skupina Ia
Individual test (20x40m)
skupina Ib
Individual test (20x40m)
skupina II
Individual test.(20x40m)
skupina III Individual test (20x60m)
skupina IV Individual test (20x60m)

Neděle 4.10.
3.soutěž
„III kolo MČR - Volné sestavy na hudbu“
skupina Ia
Freestyle.(20x40m)
skupina Ib
Freestyle.(20x40m)
skupina II
Freestyle.(20x40m)
skupina III
Freestyle (20x60m)
skupina IV
Freestyle (20x60m)
Soutěže: - hodnocení: všechny soutěže budou hodnoceny třemi rozhodčími
- všechny soutěže se jedou zpaměti
- všechny 3 soutěže jsou současně třemi koly MČR a jsou otevřené pro účastníky MČR a pro
zahraniční jezdce
- každá soutěž bude vyhodnocena samostatně
Mistrovství ČR:
- Mistrovská soutěž je přístupná pro jezdce od 12 let,kteří startují ve své klasifikační skupině a jsou
členy ČJF, všichni koně musí mít splněnou podmínku absolvovaného startu v příslušné drezurní úloze
podle pravidel paradrezury, tj. pro skupiny Ia,Ib a II „Z“ drezurní úloha pro skupiny III a IV „L“
drezurní úloha – pro všechny za min.57%.
- Mistrovská soutěž je tříkolová, jezdci musí dokončit všechny tři kola - do dalšího kola mohou tedy
postoupit jen ti jezdci, kteří dokončí předchozí kolo.
- v 1.a 2. kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, po dokončení 2.kola musí nahlásit,
s kterým z nich nastoupí do třetího kola.
- o konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze všech tří kol.
- v případě rovnosti procent rozhoduje lepší výsledek ve 3.kole
- startovní pořadí se losuje v rámci jednotlivých klasifikačních skupin v pátek při technické schůzce.V
případě, že v jedné klasifikační skupině startují méně než tři jezdci, mohu být sloučeny skupiny Ia,Ib a
II a to v jakékoliv kombinaci,startovní pořadí se pak losuje v těchto sloučených skupinách. Dále mohou
být sloučeny skupiny III a IV. Startovní pořadí jednotlivých skupin určuje pořadatel.

Týmová soutěž: Pokud budou alespoň tři týmy z min. dvou států bude vyhodnocena i týmová soutěž a
to z výsledků soutěží 1. a 2. Tým musí mít min.3 a max. 4 jezdce. Pokud je tým složen ze 4 jezdců,
nejhorší výsledek se nezapočítává.
2.3. Předběžný časový program:
(pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu na základě počtu přihlášek,respektive
prezentovaných dvojic pro jednotlivé soutěže)
Pátek 2.10.
14.00 - 17.00

prezentace v kanceláři závodů
trénink na venkovním opracovišti nebo v hale podle počasí
14.00 - 17.00 klasifikace jezdců, závodů se mohou účastnit pouze jezdci,
kteří mají klasifikaci nebo ji zde před soutěžemi získají, žádost o klasifikaci
nebo konzultaci s klasifikátorkou je nutné uvést v přihlášce
17.30
veterinární inspekce koní – proběhne na zpevněné cestě podél
venkovního kolbiště
19.00 - 19.30
informační schůzka pro účastníky a zahájení MČR v paradrezuře

Sobota 3.10.
9.30
10.30
15.30
18.30
Neděle 4.10.
9. 30
10.30
13.00

Doprovodný program – Cena Zuzky I.kolo
Team test – I kolo MČR
Individual Championship Test - II.kolo MČR
dekorování soutěží 1. a 2.po skončení soutěží, příp.dekorování týmů
společné setkání účastníků a party
Doprovodný program – Cena Zuzky II. kolo
Volné sestavy na hudbu – III. kolo MČR
slavnostní nástup,dekorování soutěží a vyhlášení výsledků MČR

Po oba dny doprovodný program:
„Cena Zuzky“– pro jezdce začínající a ty, jejichž handicap není klasifikovatelný. (Soutěž je určena
pouze pro dvojici jezdec-kůň,která není účastníkem MČR). Soutěž je dvoukolová. Jezdci si mohou
vybrat, ve které skupině budou startovat. Jezdci musí být členy ČJF.
1.kolo - sobota - „Team test“ (úloha FEI pro rok 2013) pro skupinu, ve které chtějí jezdci startovat
2.kolo- neděle - volné sestavy na hudbu-jezdec jede ve stejné skupině jako v sobotním l.kole.

3.1. Ceny a peněžitá plnění:
3.1.1 ve všech soutěžích budou floty dekorováni všichni jejich účastníci
3.1.2. MČR – jezdci na 1.,2. a 3.místě obdrží medaile, všichni účastníci budou dekorováni floty a obdrží
věcné ceny
3.1.3. Finanční ceny budou vyplaceny účastníkům MČR na 1.-10.místě v celkové hodnotě
10.000.-Kč(2.500.-/2.000.-/1.500.-/1.000.-/500.-/500.-/500-/500.-/500.-/500.-)

3.2. startovné není požadováno
3.3. - vstupní poplatek uhradí všichni čeští účastníci všech soutěží při prezentaci: 1.000.-Kč
Vstupní poplatek zahrnuje ustájení 2.-4.10. včetně sena a prvního nastlání slámou. Piliny je možné
zakoupit v místě.
- zahraniční jezdci zaplatí vstupní poplatek 80 EUR
3. Všeobecné údaje
3.1. Přihlášky: předběžné přihlášky: do 3. 9. 2015
konečné přihlášky:
do 18. 9. 2015
přihlášky zasílejte na adresu :

Klub Kvítek, Choceradská 334, 251 65 Ondřejov
e-mail: klub.kvitek@gmail.com
tel: 604 209 987

3.2. Ubytování: si zajišťuje a platí každý individuálně
tip na ubytování: Hotel Modrá Hvězda, Lázeňská 477, 289 12 Sadská
telefon: 325 594 232, 607 761 610
Penzion Kersko
3.3 Kancelář závodů je umístěna v prostoru před vstupem do restaturace v areálu a bude otevřena:
- pátek 2.10. 15.00 - 18.00h
- sobota 3.10. a neděle 4.10. vždy 1 hod. před zahájením soutěží a 1 hod. po skončení soutěží
3.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech platí vysílající složka.

4. Veterinární předpisy
- veterinární přejímka koní při příjezdu - před vyložením koní je nutné odevzdat průkazy koní, které
musí obsahovat záznamy o vakcinaci koní proti influenze a o sérologickém vyšetření na infekční
anémii.

5. Poskytované služby
5.1. Lékařská služba:
Simona Balánová, MUDr.Jana Kulichová
5.2. Veterinární služba: MVDr.M.Olexová proti úhradě
5.3. Podkovářská služba: p.Steklý, proti úhradě

6. Ostatní ustanovení
6.1 V areálu je k dispozici:
- stravování je zajištěno v restauraci v areálu po celý
- prostor pro diváky – tribuny včetně místa pro vozíčkáře venku i hale (hala není vytápěná)
- toalety,
- prostor pro klasifikaci
- kancelář závodů
- parkování – osobní auta , přívěsy i přepravníky koní

6.2 Pořadatel neručí za úrazy jezdců, koní a diváků, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů
nebo jejich poškození.
6.3. Všem účastníkům doporučujeme, aby měli své koně pojištěny pro způsobení škody jiným.
Úrazové pojištění je záležitostí každého jednotlivce.
6.4. kontaktní osoba: Jana Zenklová, 604 209 987, klub.kvitek@gmail.com
Informace i na www.kvitek.org

Rozpis zpracoval: Jana Zenklová
Rozpis schválil dne 20.4.2015
za VV ČJF Ing.Jan Metelka

