ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ MD 188 – JS Equitana

MČR 2014 S-Y,Sen – Jezdecké závody 710 D1
Základní údaje
Pořadatel Datum konání Místo konání Skokové kolbiště Opracoviště -

Jezdecká společnost Equitana z pověření ČJF
10. – 13. července 2014
areál Equitana Hotel Resort, Martinice 1, 262 72 Březnice
100 x 55 m, povrch bílý písek - geotextilie
24 x 50 m povrch bílý písek - geotextilie
40 x 38 m povrch bílý písek - geotextilie

Funkcionáři závodů
Ředitel závodů Tajemník Hospodář Hlavní rozhodčí Rozhodčí Hlavní komisař Komisaři Technický delegát Autor parkurů Hlasatel Zpracování výsledků
Stájový manažer
Kontaktní osoba

Martin Pecka
Ivana Vejvodová
Jiřina Cibulková
Ing. Jaroslav Pecháček
Ing. Jan Paleček, Markéta Šveňková, Dana Denková
Bohumil Rejnek
Ing. Jan Metelka, Jana Rajchmanová
Zdeněk Krpela
Eduard Petrovič ( CRO)
Aleš Suchánek
Petra Hlavatá
Marie Mourková tel.: 725 491 494
Martin Pecka, tel.: 721 106 006

Technické údaje
Předpisy:
Soutěže:

PJS, Sportovně-technické podmínky MČR 2014 a ustanovení tohoto rozpisu
MČR – jednotlivci - soutěž je otevřena i pro ženy

Pátek
mladí jezdci
ženy
jednotlivci
družstva

1. kolo ST* 1. kolo S** 1. kolo T* 1. kolo S** -

soutěž č. 1
soutěž č. 2
soutěž č. 3
soutěž č. 4

Sobota
mladí jezdci
ženy
jednotlivci
družstva

2. kolo ST* 2. kolo ST* 2. kolo T** 2. kolo S** -

soutěž č. 5
soutěž č. 6
soutěž č. 7
soutěž č. 8

Neděle
Otevřená soutěž č.9
mladí jezdci
ženy
jednotlivci

dvoufázové skákání 130/135cm
3. kolo ST** - soutěž č. 10
3. kolo ST** - soutěž č. 11
3. kolo T** - soutěž č. 12
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Otevřené soutěže
Cena Pila Martinice
Cena VEIDEC
Cena PRIM
Cena Bohemia Sekt

Cena Comproject
Cena PAVO
Cena Field Force

Cena EQUISERVIS

ČTVRTEK 10. července 2014
Zahajovací trénink od 11:00
Dle PJS čl. 202, čas 90 vteřin
11.00 – 14.00 - ženy, družstva a mladí jezdci 120 – 130 cm
14.30 – 16.00 - jednotlivci 130 – 140 cm

PÁTEK 11. července 2014
1.
Skoková soutěž stupně ST*
Soutěž je prvním kolem mistrovské soutěže kategorie mladých jezdců.
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů s kvalifikací pro
danou obtížnost, je hodnocená i jako samostatná soutěž soutěžící mimo mistrovské
kategorie startují na konci soutěžního pole. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez
rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.3.
Startovné: 500,- Kč
Ceny: 15 000,- (5 000, 3 500, 2 000, 1 500, 1 500, 1 000, 500)
2.
Skoková soutěž stupně S**
Soutěž je prvním kolem mistrovské soutěže kategorie žen.
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů s kvalifikací pro
danou obtížnost, je hodnocená i jako samostatná soutěž soutěžící mimo mistrovské
kategorie startují na konci soutěžního pole. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez
rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.3.
Startovné: 500,- Kč
Ceny: 15 000,- (5 000, 3 500, 2 000, 1 500, 1 500, 1 000, 500)
3.
Skoková soutěž stupně T*
Soutěž je prvním kolem mistrovské soutěže jednotlivců.
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů s kvalifikací pro
danou obtížnost, je hodnocená i jako samostatná soutěž, soutěžící mimo mistrovské
kategorie startují na konci soutěžního pole. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez
rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.3.
Startovné: 800,- Kč
Ceny: 40 000,- (12 000, 9 000, 7 000, 5 000, 2 000, 2000, 1 500, 1 500)
4.
Skoková soutěž stupně S**
Soutěž je prvním kolem soutěže družstev.
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů s kvalifikací pro
danou obtížnost, a je hodnocená i jako samostatná soutěž, soutěžící mimo mistrovské
kategorie startují na konci soutěžního pole. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez
rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.2.
Startovné: 500,- Kč
Ceny: 15 000,- (5 000, 3 500, 2 000, 1 500, 1 500, 1 000, 500)
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SOBOTA 12.července 2014

5.
Skoková soutěž stupně ST*
Soutěž je druhým kolem mistrovské soutěže mladých jezdců.
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů s kvalifikací pro
danou obtížnost, a je hodnocená i jako samostatná soutěž, soutěžící mimo mistrovské
kategorie startují na konci soutěžního pole. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez
rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.3.
Startovné: 600,- Kč
Ceny: 30 000,- (9000, 7000, 5000, 3000, 2 000, 1000, 1000, 1000, 1000)

6.
Skoková soutěž stupně ST*
Soutěž je druhým kolem mistrovské soutěže žen.
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů s kvalifikací pro
danou obtížnost, je hodnocená i jako samostatná soutěž, soutěžící mimo mistrovské
kategorie startují na konci soutěžního pole. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez
rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.3.
Startovné: 600,- Kč
Ceny: 30 000,- (9000, 7000, 5000, 3000, 2 000, 1000, 1000, 1000, 1000)

7.
Skoková soutěž stupně T**
Soutěž je druhým kolem mistrovské soutěže jednotlivců.
Zároveň je přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů s kvalifikací pro
danou obtížnost, je hodnocená i jako samostatná soutěž, soutěžící mimo mistrovské
kategorie startují na konci soutěžního pole. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez
rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.3.
Startovné: 800,- Kč
Ceny: 40 000,- (12 000, 9 000, 7 000, 5 000, 2 000, 2000, 1 500, 1 500)

8.
Skoková soutěž stupně S**
Soutěž je druhým kolem mistrovské soutěže družstev, do druhého kola postupuje maximálně
10 nejlepších družstev, pokud z nutných organizačních důvodů hlavní rozhodčí nerozhodne
jinak. Účastníci startují dle výsledku družstva v předchozím kole od nejhoršího k nejlepšímu.
Mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.2.
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NEDĚLE 13.července 2014
9. Skoková soutěž – dvoufázové skákání 130/135cm – není mistrovskou soutěží
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce kvalifikované pro MČR 2014.
Rozhodování dle tab. A, čl. 274.5.3,
Startovné: 500,- Kč
Ceny: 10 000,- (3 000, 2 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000,1 000)

10.
Skoková soutěž stupně ST**
Soutěž je třetím kolem mistrovské soutěže mladých jezdců, do třetího kola postupuje
maximálně 25 nejlepších družstev, pokud z nutných organizačních důvodů hlavní rozhodčí
nerozhodne jinak. Účastníci startují dle výsledku družstva v předchozím kole od nejhoršího k
nejlepšímu. Mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.3.

11.
Skoková soutěž stupně ST**
Soutěž je třetím kolem mistrovské soutěže žen, do třetího kola postupuje maximálně 25
nejlepších účastníků, pokud z nutných organizačních důvodů hlavní rozhodčí nerozhodne
jinak. Účastníci startují dle výsledku předchozích kol od nejhoršího k nejlepšímu.
Mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.3.

12.
Skoková soutěž stupně T**
Soutěž je třetím kolem mistrovské soutěže jednotlivců, do třetího kola postupuje maximálně
25 nejlepších účastníků, pokud z nutných organizačních důvodů hlavní rozhodčí nerozhodne
jinak. Účastníci startují dle výsledku předchozích kol od nejhoršího k nejlepšímu.
Mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.3.

Předběžný časový harmonogram závodů
Prezentace se koná dne 10.7 v 9:00 – 14:00 hod v kanceláři závodů (Seník). Začátky soutěží
budou pořadatelem uveřejněny po uzávěrce přihlášek na MČR 2014 na webu www.csimartinice.cz.
Technická porada proběhne ve čtvrtek 10.7 v 19:00 hod v salonku č.7 a následně pak
losování družstev.
Jméno koně do vyšších kol mistrovských soutěží včetně případné účasti v otevřených
soutěžích pro následující den jezdec vždy nahlásí vedoucímu ekipy, který předá rekapitulaci
za celou oblast na příslušném formuláři na sekretariát závod nejpozději do 1 hodiny po
ukončení poslední soutěže daného dne.
Sekretariát závodů pracuje na věži rozhodčích pátek – neděle v době od 8:00 do 19:00 hod.
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Ceny – mistrovské soutěže:
Družstva:

35 000,- (11 000, 8 000, 6 000, 4 000, 2 000, 2000, 2000)
+ pro prvé tři družstva věcné ceny v hodnotě 35 000,- Kč
Dekorováno bude pět nejlépe umístěných družstev.

Mladí jezdci: 35 000,- (11 000, 8 000, 6 000, 4 000, 2 000, 2000, 2000)
+ pro prvních pět jezdců věcné ceny v hodnotě 75 000,- Kč
Ženy:

35 000,- (11 000, 8 000, 6 000, 4 000, 2 000, 2000, 2000)
+ pro prvních pět jezdců věcné ceny v hodnotě 70 000,- Kč

Jednotlivci

90 000,- (25 000, 20 000, 15 000, 10 000, 7 000, 5 000, 4 000, 2 000, 2000)
+ pro prvních pět jezdců věcné ceny v hodnotě 100 000,- Kč

Všeobecné údaje
Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
Martin Pecka, Equitana Hotel Resort, Martinice 1, Březnice 262 72 nebo email
jizdarna@equitana.cz.
Uzávěrka přihlášek: 1.července 2014
Konečné přihlášky budou upřesněny do ukončení prezentace. Součástí přihlášky musí být i potvrzení
kvalifikace sekretářem oblasti, ze závodů, které v době uzávěrky nemají výsledky zadány do databáze
ČJF, je nutné o potvrzení výsledku hlavním rozhodčím závodů. Neúplné přihlášky nebudou přijaty.

Podmínky účasti:
Platné licence jezdců i koní a kvalifikace dle kvalifikačních podmínek včetně nominace
oblasti. Kvalifikace dle STP 2014.
V rámci závodů MČR je možná účast max. 4 kvalifikovaných koní na jednoho jezdce.
V mistrovských soutěžích může startovat každý soutěžící za následujících podmínek:
- Zahajovací trénink je přístupný pro všechny koně startující na MČR
dle PJS.
- V mistrovské soutěži jednotlivců může každý soutěžící startovat maximálně na třech koních
- V prvém kole (PJS čl.299.1.3.) soutěže jednotlivců může soutěžící startovat na třech koních
- V druhém kole soutěže jednotlivců může startovat na dvou koních
- Ve třetím kole soutěže jednotlivců může startovat pouze na jednom koni
- V mistrovské soutěži družstev startuje jezdec s jedním koněm
- Koně do soutěže družstev musí účastník určit do termínu ukončení prezentace prvního kola,
složení družstva určí vedoucí oblastní ekipy.
- Počet družstev za oblast jsou maximálně dvě.
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Závodů a současně tím i všech výše uvedených soutěží se mohou zúčastnit pouze jezdci
kvalifikované na MČR a nominované příslušnou oblastí, v průběhu závodů nelze měnit
složení jednotlivých dvojic. Dvojice vyloučená v některé z mistrovských soutěží se smí nadále
zúčastnit pouze samostatně hodnocených soutěží. Jezdec se může zúčastnit v samostatně
hodnocených soutěžích.

Pro mistrovské soutěže není podmínkou účasti platba startovného, jezdci, kteří nemají
zájem o současné hodnocení v samostatných soutěžích, musí tuto skutečnost oznámit při
prezentaci.
Uzávěrka konečných přihlášek pro příští den je vždy do 1 hodiny po ukončení
poslední soutěže v daný den.
Prezentace: kancelář jezdeckého areálu dle časového programu.
Ubytování: možno objednat v EQUITANA HOTEL RESORT, Martinice 1, 262 72, Březnice,
e-mail: obchod@equitana.cz, případně na dalších místech dle informací k MČR na internetu
www.equitana.cz.
Stravování je zabezpečeno po celou dobu konání v závodu přímo v areálu.
Ustájení: zajistí pořadatel v turnajových boxech na základě závazné objednávky.
Poplatek za ustájení je splatný při prezentaci a činí 2 500,- Kč/koně. Poplatek zahrnuje
objemové krmivo a stelivo (seno, piliny) na celou dobu ustájení, tj. max. ČT – NE 10.13.7.2014.
Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednatelem využit.
Uzávěrka objednávek boxů 1. července 2014
Připojení kamionu/obytného vozu na zdroj el. energie je možno za 200 Kč/každý
započatý den – nutno objednat předem.
Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech: hradí vysílající složka
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.
Poskytované služby
Lékařská služba – Nemocnice Příbram
Veterinární služba - MVDr. Jiří Ryjáček, oproti úhradě
Podkovářská služba - Jan Pilecký, oproti úhradě
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Ostatní ustanovení
Námitky a stížnosti v souladu s PJS
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů
a jejich poškození.
Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže
Schválení rozpisu
Rozpis zpracoval: Martin Pecka 19.5.2014

Rozpis schválil: Ing. Jan Metelka
Dne: 26.5.2014

WWW.CJF.CZ
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