JK Dvůr Nové Zám
mky – subjjekt ČJF (M
MH0290)

Rozpis jezd
deckých závodů
ů ČJF
ní halové
é parkury
Podzimn
44. 11. 201
17

Přihláška na závod
dy: http://w
www.jezdectvi.org
1.. Základní ustanovení.
1.1. Zákla
adní informaace
1.1.1. Kateggorie závod
dů:
1.1.2. Číslo závodů ČJFF:
1.1.3. Náze
ev závodů:
1.1.4. Pořad
datel:
1.1.5. Spolu
upoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů:
1.1.7. Místo
o konání:

CSN
N - skokové závody
1711104H1
Poddzimní halovvé parkury
JK D
Dvůr Nové Zámky,
Z
z.s.
Dvůůr Nové Zám
mky
Sobbota 4. 11. 2017
2
Novvé Zámky 3,, Mladeč 78
84 01

1.2. Funkccionáři závo
odů:

Řed
ditel závodů
ů:
Sekkretář závod
dů:
Kon
ntaktní osoba:
Hlaavní rozhodčí:
Sbo
or rozhodčícch:
Stavitel parkurů:
misař na op
pracovišti:
Kom
Hlaasatel:
Zprracovatel výýsledků:
Lékkařská služb
ba:
Vetterinární do
ozor:

Andrea D
Dostálová, tel.. 724 234 605, jkdvurnovezzamky@seznam.cz
Šárka Duudová
7 901 407, jkdvvurnovezamkky@seznam.czz
Lucie Duddová, tel. 727
Jaroslav JJindra H0012
Monika KKopišová H013
35, Marta Novváková H00700
Hübneroová Andrea F1159, Simona Heidenreichov
H
vá H0362
Jan Kopišš H0138
urči hlavnní rozhodčí
Lucie Duddová
Lucie Duddová
Richard B
Baťa, tel. 737 617 212
MVDr. Jittka Vokřálováá, tel. 602 319
9 012

1.3. Techn
nické param
metry

Kolbišště:
Opraccoviště:
Opraccování:

krytá jezdecká hala,, písek + geote
extilie Hiposafe, 70x38 m
1. v kryyté jezdecké hhale, písek + geotextilie Hiposafe 30x38 m
2. venkkovní, písek + geotextilie Hiiposafe 75x45
5m
možné
é od pátku 3. 111. 2017 14,0
00 hod do ukončení závodů

2.. Přihláškyy a časový rozvrh
2.1. Uzávě
ěrka středaa 1. 11. 2017
7
2.2. Přihlá
ášky
Dle P
PJS přes On
nline přihlášškový systéém ČJF: http
p://www.je
ezdectvi.orgg
s výjim
mkou cizinců startujících na
a jejich národnní licenci na email:
e
jkdvurn
novezamky@sseznam.cz
2.3. Preze
entace: !voleejte pouze pokud máte zm
měnu tel. 727 901
9 407!
sobota + neděle 7:00 – 7:30
7
v kancelá
áři závodů, moožno i den předem 18 - 20 hod.
měny v přihlášškách možné do pátku 20 hhod. Každá další změna je zpoplatněna 1000 Kč.
Poslední zm
Prosíme starttující, aby všechny nezbytně nutné změny ve starttovních listinách prováděli dostatečně včas. Buďtee ohleduplní k ostatním startujícím
m, s
pozdními změěnami musíme zm
měnit každou starrtovní listinu.

2.4. Techn
nická porad
da se nekoná, veškeré inforrmace budou dostupné při prezentaci
2.5. Start první ranní so
outěže v 8:30 hod, další ná sledně
2.6. Sekre
etariát závo
odů otevřen den
d předem 118 - 20 hod, v den
d závodů od 7:00 hod doo ukončení závvodů
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3.. Přehled jeednotlivých soutěží
1. hobbyy stupňovaná obtížnost do 70 cm
2. hobbyy stupňovaná obtížnostt do 80 cm
3. skoko
ová soutěž ZM
Z - 90 cm
4. skoko
ová soutěž Z - 100 cm
5. skoko
ová soutěž ZL
Z - 110 cm
6. skoko
ová soutěž L**
L - 120 cm
m

4.. Soutěže, sstartovné a ceny

Sobota 4.. 11. 2017
1.

hobbyy stupňovaná obtížnost do 70 cm
Pro jezzdce a koně bez omezení. Hodnocení
H
dlee čl. 269, 8 překážek bez žo
olíka na čas.
Startovvné 250,- Kč/ssoutěž, floty dle
d PJS. Věcnéé ceny v min. hodnotě
h
700,-- Kč pro 1. -5. místo.

2.

hobbyy stupňovaná obtížnost do 80 cm
Pro jezzdce a koně bez omezení. Hodnocení
H
dlee čl. 269, 8 překážek bez žo
olíka na čas.
Startovvné 250,- Kč/ssoutěž, floty dle
d PJS. Věcnéé ceny v min. hodnotě
h
700,-- Kč pro 1. -5. místo.

3.

skokovvá soutěž ZM – 90 cm - parrkur na limitoovaný čas
Pro jezzdce a koně bez omezení. Hodnocení
H
dlee tab. A, čl. 29
98.2.1.
Startovvné 300,- Kč/ssoutěž, floty dle
d PJS. Věcnéé ceny v min. hodnotě
h
700,-- Kč pro 1. -5. místo.

4.

1 cm - park
kur s návazným
m rozeskakovváním
skokovvá soutěž Z - 100
Pro jezzdce a koně bez
b omezení. Hodnocení dl e tab. A, čl. 298.2.4.,
2
soutě
ěžící, kteří neppostoupí do rozeskakováníí se
umístí podle dosažeených trestnýcch bodů a čas u v základním
m parkuru.
d PJS. Věcnéé ceny v min. hodnotě
h
700,-- Kč pro 1. -5. místo.
Startovvné 300,- Kč/ssoutěž, floty dle

5.

skokovvá soutěž ZL – 110 cm
Pro jezzdce a koně bez omezení. Hodnocení
H
dlee čl. 238.2.1. na
n čas
Startovvné 300,- Kč/ssoutěž. Věcné
é ceny v min. hhodnotě 700,- Kč pro 1. -5. místo.

6.

skokovvá soutěž L*** – 120 cm
Pro jezzdce a koně bez omezení. Hodnocení
H
čl.2238.2.1. na čaas
Startovvné 300,- Kč/ssoutěž. Věcné
é ceny v min. hhodnotě 700,- Kč pro 1. -5. místo.

5.. Technická ustanoven
ní
Předpisy
Závody se řřídí platnými Pravidly
P
jezde
eckého sportuu (PJS), Všeobe
ecnými pravid
dly ČJF (VP), Veeterinárními pravidly,
p
STP a
tímto rozpiisem závodů.
Účastníci b
budou dekorovvání dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
1
uladu s VP a PJS.
P
Námitky a stížnosti v sou
ou povoleny.
Sázky nejso

Veterinární předpisyy
Před vyložeením koní je nutno
n
odevzda
at příslušné veeterinární dokklady (průkazy
y koní), které musí obsahovvat doklady
platné pro přesun koní dle
d veterinárních směrnic ppro příslušný rok.
or 2009/156.
Zahraniční účastníci z čleenských zemí EU mají povinnnost vystavení veterinárníího osvědčeníí (TRACES) vzo
ovinni se řídit pokyny určenného pracovnííka – pořadate
ele a to včetněě vyložení kon
ní do příchodu
u
Účastníci závodů jsou po
ontrolu průkazzů a zdravotníího stavu koníí provede vete
erinární lékař závodů při přříjezdu.
veterinárníího lékaře. Ko
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6.. Obecné in
nformace
Odpovědn
nost pořadaatele
Pořadatel neručí za úrazyy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, on
nemocnění, zttráty předměttů a jejich pošškození. Za
azy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný
způsobilost (jezdce i koněě) účastnit se příslušné sou těže (tedy i zaa případné úra
é s účastí na zzávodech hrad
dí vysílací složka / přihlašovvatel.
přihlašovateel. Veškeré nááklady spojené

Informacee pro majite
ele psů
Psy je povolleno vodit v areálu pouze na
n vodítku. Voolným pobíhán
ním psů ohrožžujete zdraví a život jezdců v kolbišti a
opracovišti !
Ustájení turnajové boxyy v obloukovéé hale za úhra du 300Kč+2000Kč/den, 500KKč+200Kč/2dnny, 700Kč+2000Kč/3dny, v
ceně stelivo
o - sláma, seno
o, (200 Kč bud
de vráceno v ppřípadě kompletně vyčištěn
ného boxu při odjezdu)
Ubytován
ní - informace na www.dvuurnovezamky.cz , nebo nabídka v Litovli a Mladči na w
www.litovel.eu
u
Elektrickéé přípojky možné
m
za úhradu 200 Kč/deen

Ostatní služby
Lékařsská služba –uvvedena v bodě
ě 1.2 (Funkcioonáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna pro
oti úhradě
Občersstvení – zajišttěno v areálu závodiště po ccelý den
Parkovvání vozidel – zpevněné plo
ochy areálu
Přihlášením
m na závody ud
děluje účastník povolení k ffotografování na akci a k případnému zveeřejnění fotoggrafií na
polečnosti Dvůr Nové Zámkky s.r.o. nebo v tisku. Fotoggrafie musí odpovídat zásaddám etiky a do
obrým mravům.
stránkách sp
w
ezamky.cz.
Prosím nasttudujte si cesttu k nám na www.dvurnove
Nejbližší sjezd Mladeč z dálnice
d
R35 je průjezdný jenn pro osobní auta
a
a vozíky do
d výšky 2,75m
m !!!

7.. Partneři záávodů

Schvalovvací doložkaa
Rozpis zp
pracoval: Andrea
A
Dosttálová

R
Rozpis byl scchválen 26.9.2017 (1011/2017)

