Jarní cena Krutěnic
MD 183 – JS Dvůr Krutěnice o.s. Krutěnice 3, 341 42 Kolinec
Jarní cena Krutěnic
329D1
1) Základní údaje
1.1. Pořadatel
- JS Dvůr Krutěnice o. s.
1.2. Datum konání
- 29. března 2014
1.3. Místo konání
- Jezdecký areál v Krutěnicích
1.4. Skokové kolbiště
- jezdecká hala 26 x 60 m, povrch písčitý
1.5. Opracoviště
- jezdecká hala
1.6. Funkcionáři závodů
- ředitel - Ing. Petr Poskočil
- tajemník – Ing. Libuše Poskočilová
- hlavní rozhodčí - Ing. Eva Mentlíková
- rozhodčí – Jitka Brunnerová,Věra Kubošová
- autor parkurů – Jana Mentlíková
- veterinární dozor – MVDr. Heda Krügerová
- dozor na opracovišti -opracoviště hala – zajistí sbor rozhodčích
2) Technické údaje
2.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis
2.2. Soutěže:
Soutěž č.0: hobby soutěž do 90 cm, handicap pro pony a začínající jezdce,výška parkuru dle
KVH pro pony a dle schopností jezdce pro velké koně,jedna kombinace
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2,
Soutěž č.1: Skoková soutěž “stupňovaná obtížnost do 100 cm, 8 překážek bez kombinace,
se žolíkem
Rozhodování dle tab. A, čl. 269
Soutěž č. 2: Skoková soutěž st. „Z“
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2 s použitím čl. 245.3(následné rozeskakování)
Soutěž č. 3: Skoková soutěž st. „ZL“
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2
2.3. Předběžný časový program: do 8.00 prezentace 9.00 soutěže č. 0,1,2,3
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých
přihlášek.

3) Všeobecné údaje
3.1. Přihlášky zasílejte písemně na adresu JS Dvůr Krutěnice o. s.
Krutěnice 3, 341 42 Kolince
Tel.:
602 778 267
,nebo e-mail: recepce@dvurkrutenice.cz
3.2. Uzávěrka přihlášek: 28. března 2014
Zřetel bude brán na úplné přihlášky s čísly licencí
Po uzávěrce budou přihlášky přijímány se správním poplatkem dle VP,příloha1
3.3. Peněžitá plnění: startovné je splatné při prezentaci

soutěž č. 0: 100,- Kč
soutěž č. 1: 150,- Kč
soutěž č. 2,3: 200,- Kč
3.4. Prezentace: dle časového programu na věži rozhodčích
3.5. Technická porada: nekoná se
3.6. Ubytování: pořadatel zajistí po předchozí domluvě,
3.7.
3.8.

724 558 337

recepce

Ustájení: pořadatel zajistí na tel.
602 778 267
p Ing. Eva Jakalová
Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech: hradí vysílající složka

4) Veterinární předpisy
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před
vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny.
Kontrolu provede pověřený veterinární lékař.
5) Poskytované služby
5.1. Lékařská služba – MUDr. Šárka Krejčová
5.2. Veterinární služba - MVDr. Heda Krügerová
5.3. Podkovářská služba – nezajišťuje se
5.4. Občerstvení - zajišěno v hale a místní restauraci

6) Ostatní ustanovení
6.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
6.2. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a
jejich poškození.
6.3. Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže
6.4. Ceny: ceny dle čl. 128.VP:
Soutěž č. 0
Věcné ceny pro první tři umístěné v celkové hodnotě 1000,- Kč (poukázka
na odběr jezdeckých potřeb v místě závodů)
Soutěž č. 1
Věcné ceny pro první tři umístěné v celkové hodnotě 1000,-Kč(poukázka
na odběr jezdeckých potřeb v místě závodů)
Soutěž č. 2
2000,- (800,- 600,- 400,- 200,-)
Soutěž č. 3
3000,- (900,- 700,- 550,- 450,- 400,-)
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