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ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ
MD013 - JK TJ Slavia VŠ Plzeň, o.s. + EQS spol. s r.o.
Plzeň - České údolí 53, P.O. box 44, 320 94 Plzeň
Fax. +420 377 423 697, e-mail: eqs@volny.cz, Info: www.eqs.cz

Jarní cena Slavia VŠ Plzeň - 45. ročník – CSN – 502D1
1) Základní údaje

1.1. Pořadatel

- JK Slavia VŠ Plzeň a EQS spol. s r.o.

1.2. Datum konání
1.3. Místo konání
1.4. Skokové kolbiště
1.5. Opracoviště
1.6. Funkcionáři závodů
- ředitel
- tajemník
- hlavní rozhodčí
- člen sboru rozhodčích
- autor parkurů
- hlasatel
- dozor na opracovišti

- 3. a 4. května 2014
- jezdecký areál JK Slavia VŠ Plzeň, České údolí 53
- 70 x 70 m, povrch písčitý
- 40 x 90 m, povrch písčitý
- Iljana Mládková
- Jan Stroner
- Mgr. Věra Jáchimová
- Iva Rédlová, Augustin Sviták, Antonín Pittner, Josef Turner
- Petr Švec
- Antoním Pittner
- určí hlavní rozhodčí

2) Technické údaje
2.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis
2.2. Soutěže:

Sobota 3. 5. 2014
Soutěž č.1:

Skoková soutěž st. „ZM“
Oddělení A – přístupno bez omezení
Oddělení B - přístupno pro 4 a 5leté koně startující 1. rokem.
Oddělení C - přístupno pro děti na koních bez omezení
Rozhodování dle tab.A, čl. 238.2.2
Startovné Oddělení A - 250,- Kč, Ceny: 1 200,- Kč ( 500, 400, 300)
Oddělení B - 200,- Kč, Ceny: 1 200,- Kč ( 500, 400, 300)
Oddělení C - 200,- Kč, Ceny: věcné ceny pro první tři umístěné v téže hodnotě.

Soutěž č.2:

Skoková soutěž st. " Z ",.
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2
Startovné 250,- Kč Ceny: 2 250,- Kč (550, 500, 450, 400, 350)

Soutěž č.3:

Skoková soutěž "Dvoufázové skákání"
1. fáze - 8 překážek, 9 skoků do 110 cm, rychlost 350 m/min.
2. fáze - 4 překážky, 5 skoků do 120 cm, rychlost 350 m/min.
Rozhodování dle čl. 274 s uplatněním bodu 5.3, bez rozeskakování
Startovné 300,- Kč, Ceny: 3 000,- Kč (800, 700, 600, 500, 400)
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Soutěž č.4:

3
Skoková soutěž st. „ L* “
Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.2
Startovné 400,- Kč Ceny: 3 500,- Kč (900, 800, 700, 600, 500)
Kvalifikace na MČR 2014 – kat.. družstva (děti a junioři), jednotlivci - děti

Neděle 4.5.2014
Soutěž č.5:

Soutěž č. 6

Skoková soutěž st. „Z"
Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.4 s následným rozeskakováním
Startovné: 250,- Kč
Ceny: 1 200,- Kč ( 500, 400, 300 )
Skoková soutěž st. „ ZL“
Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.4 s následným rozeskakováním
Startovné 300,- Kč
Ceny: 1 500,- Kč ( 600, 500, 400 )

Soutěž č. 7

„ 45“. JARNÍ CENA “ – děti a junioři – handicap

Odd. A Děti – skoková soutěž „Z“
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2
Startovné: 150,-Kč
Odd.B Junioři – skoková soutěž „ZL“
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2
Startovné 200,-Kč
Hodnocení 45. Jarní ceny Slavia VŠ Plzeň
1) Podle pravidel ČJF – tab. A, čl. 238.2.2
2) Hodnocením stylu jezdce – pouze 1 komisař oznámí hodnocení veřejně.
3) Matematickým průnikem hodnocení podle bodu 1 a 2.
V každém systému hodnocení bude dekorováno min. 25% účastníků soutěže.
Ceny: Hodnocení
1) 1 500,- Kč ( 600, 500, 400 )
2) 1 500,- Kč ( 600, 500, 400 )
3) 3 000,- Kč ( 1 200, 1 000, 800 ) .
Celkem
6 000,- Kč Umístěné děti obdrží věcné ceny ve stejné hodnotě
Systém hodnocení č.2
Kritéria hodnocení stylu jezdce:
Každý soutěžící je hodnocen samostatně známkou od 0 do 10 na jedno desetinné místo.
Komisař ve své známce hodnotí tato kritéria: přiložená a pevná holeň, prošlápnutá pata, jemná a klidná ruka, jezdec
jde s pohybem koně,, vzpřímená hlava jezdce, brada směřuje kupředu, rovná záda, pravidelný cval na správnou nohu
zachování správného rytmu, zachování předepsaného počtu cvalových skoků mezi překážkami, sledování pohybu koně
při cvalu před skokem, nad skokem a po doskoku, vedení koně na rovné čáře a na obloucích
Systém hodnocení č. 3
Zvítězí jezdec s nejnižším součtem umístění podle hodnocení č. 1 a 2. V případě rovnosti bodů rozhoduje
lepší umístění podle hodnocení č. 2. Toto hodnocení je započítáváno do Zpč. Jump Tour 2014 – odděleně kat. děti a
junioři.
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Soutěž č.8:

Skoková soutěž „Stupňovaná obtížnost do 120 cm"
10 překážek do 120 cm, poslední překážka alternativní (žolík).
Rozhodování dle čl. 269, na čas
Startovné 300,- Kč Ceny: 2 350,- Kč (900, 700, 400, 350)

Soutěž č.9:

Skoková soutěž st. „ L** “
Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.1
Startovné 400,- Kč Ceny: 4 000,- Kč (1000, 900, 800, 700, 600)
Kvalifikace na MČR 2014 – kat. junioři a juniorky 14-16 let, družstva ( děti a junioři )
Tato soutěž je započítávána do Zpč. Jump Tour – kat. mladí jezdci
Soutěž č.10:

Skoková soutěž st. „ S** “
Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.3
Startovné 500,- Kč
Ceny: 15 000,- Kč (3 500, 3 000, 2 500, 2 000, 1 500, 1 000, 800, 700)
Kvalifikace na MČR 2014 – kat. ženy, družstva (senioři a mladí jezdci ), junioři a juniorky 14 – 18 let
Tato soutěž je započítávána do Zpč. Jump Tour – kat. senioři
2.3. Předběžný časový program:
pátek
2. 5. 2014
16.00-20.00 hod. prezentace pro všechny soutěže
sobota 3. 5. 2014
7.00 - 8,00 hod. prezentace pro soutěž č. 1
9.00 hod. ukončení prezentace pro soutěže č. 2
zahájení soutěže č. 1 a následně 2
12.00 hod. ukončení prezentace pro soutěže č. 3 a 4
13,00 hod. zahájení soutěže č. 3 a 4
neděle 4. 5. 2014
7.00-8,00 hod. prezentace pro soutěž č. 5
9.00 hod. ukončení prezentace pro soutěže č. 6
zahájení soutěže č. 5 a následně 6
11.00 hod. ukončení prezentace pro soutěže č. 7
12,30 hod. ukončení prezentace pro soutěž č. 8
zahájení soutěže č. 7 a následně č. 8
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu.
3) Všeobecné údaje
3.1. Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní a registračních čísel vysílajících subjektů
zasílejte poštou na adresu: EQS spol. s r.o., P.O. box 44, 320 94 Plzeň
faxem:
+420 377 423 697,
e-mailem: eqs@volny.cz
3.2. Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 1. 5. 2014 – 20.00 hod
Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na žádost účastníka budou po projednání v
organizačním výboru akceptovány se 100% navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení
počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny
v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. všeobecných pravidel.
3.3 Startovné je splatné za každou startující (prezentovanou) dvojici a každou soutěž a to výhradně k tíži
vysílajícího subjektu uvedeného v přihlášce. – výše viz. jednotlivé soutěže.
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3.4. Prezentace: v kanceláři dle časového programu, nebo na tel. + 420 602 452 935
3.5. Technická porada: nekoná se
3.6. Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Noclehy je možno objednat písemně nebo telefonicky v ubytovacích
zařízeních, uvedených v příloze tohoto rozpisu.
3.7. Ustájení: zajistí pořadatel v turnajových boxech 3,5 x 2,6 m na základě objednávky v kryté hale od
2.- 4. 5. 2014 (3 noci). Poplatek za ustájení je splatný předem a činí 600,- Kč/kůň/den (vč.DPH 21%).
Cena zahrnuje krmivo a stelivo (seno, sláma nebo piliny ), bezprašné piliny jen proti úhradě.

Uzávěrka objednávek na boxy 25.4.2014 – 20.00 hod
Připojení kamionu na el. proud 100,- Kč/den
3.8. Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech: hradí vysílající složka.
3.9. Zpracování výsledků – elektronicky.
3.10. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je zakázáno vodit a pouštět psy do haly a do stájí
(i na vodítku), a je též zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu Slavia VŠ Plzeň.
Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni
a zasláni do psího útulku.
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.
5) Poskytované služby
5.1. Lékařská služba
5.2. Veterinární služba
5.3. Podkovářská služba

- MUDr. Libuše Stronerová
- stanoví KVS
- Václav Vladař proti úhradě

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: dle rozpisu u jednotlivých soutěží.
Celková dotace závodů: 41 200,- Kč. Děti obdrží věcné ceny v odpovídající hodnotě.
Ceny v této výši garantuje EQS spol. s r.o. Plzeň.
Pořadatel si vyhrazuje právo u jednotlivých soutěží navýšit ve stanoveném poměru finanční
ceny v závislosti na případném zájmu jejich sponzorů.

T

7) Schválení rozpisu
Rozpis schválen dne: 10.3.2014

stranu

čistou stranou nahoru.

