Česká jezdecká federace - Západočeská oblast

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ
MD034 - TJ JK Klatovy-Luby
Luby 36, 339 01 Klatovy

816 D1

JEZDECKÉ ZÁVODY MALÁ CENA KLATOV
a
3. kolo Klatovského poháru pro děti, juniory a ml. jezdce

1) Základní údaje
1.1. Pořadatel
1.2. Datum konání
1.3. Místo konání

- TJ JK Klatovy-Luby
- 16. srpna 2014
- areál TJ JK Klatovy-Luby, kolbiště „V Ráji“

1.4. Skokové kolbiště
1.5. Opracoviště

- 60 x 80 m, povrch písčitý
- 50 x 80 m, povrch písčitý

1.6. Funkcionáři závodů
- Ředitel závodů
- Tajemník
- Hlavní rozhodčí
- Sbor rozhodčích
- Autor parkurů
- Hlasatel
- Zpracování výsledků
- Dozor na opracovišti

- Blanka Švojgrová
- Jitka Brunnerová
- Ing. Eva Mentlíková
- Miroslav Šolle, Anna Opatrná
- Václav Hladík
- Antonín Pittner
- Eva Vodičková
- Věra Kubošová

Soutěž č.1:

Skoková soutěž st. „Z“

Soutěž č.2 :

Skoková soutěž st. „ZL“

Soutěž č.3:

Skoková soutěž „ Stupňovaná obtížnost do 120 cm “

Soutěž č.3:

Skoková soutěž st. „L**“

Soutěž č.4:

Skoková soutěž st. „S**“

www.cjfzco.cz

Česká jezdecká federace - Západočeská oblast
2) Technické údaje
2.1. Předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis

2.2. Soutěže:
Soutěž č. 1:

Skoková soutěž st. „Z“, na limitovaný čas bez rozeskakování
Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1.
Startovné: 200,- Kč
Ceny: 1.700,- Kč ( 600 , 400 , 300 , 200, 200 )
Započítává se ZČJT – děti.

Soutěž č. 2:

Skoková soutěž st. „ZL"
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.
Startovné: 250,- Kč
Ceny: 2.200,-Kč ( 700, 500 , 400 , 300 , 300 )
Započítává se ZČJT – junioři.

Soutěž č. 3:

Skoková soutěž „ Stupňovaná obtížnost do 120 cm "
10 překážek do 120 cm, poslední překážka alternativní (žolík).
Rozhodování dle čl. 269, na čas
Startovní: 300,- Kč
Ceny: 2.800,- Kč ( 900, 700, 500, 400, 300 )

Soutěž č. 4:

Skoková soutěž st. „L **“, soutěž s finálem
MALÁ CENA KLATOV
Rozhodování dle tab. A, čl. 276.2.
Jednokolová soutěž s finálem ( 8 překážek s 1 kombinací do 130 cm )
S trestnými body ze základního kola. Ve finále bude startovat nejlepších
10 soutěžících (nejméně 25% startujících, v každém případě všichni bez
trestných bodů) ze základního kola, startují v obráceném pořadí výsledků
(trestných bodů a času) z prvého kola.
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 4.000,- Kč ( 1.300 , 1000 , 700 , 500 , 500 )
Započítává se ZČJT – ml. jezdci.

Soutěž č. 5:

Skoková soutěž st. „S**"
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2
Startovné: 450,- Kč
Ceny: 5.000,- ( 1.600 , 1300 , 900 , 700, 500 )
Započítává se ZČJT –senioři.

Výhry nad 10.000,- Kč podléhají zdanění dle českého práva. Z výhry bude odečteno
15%. Pokud se jezdec prokáže dokladem (např. živnostenský list), že podniká v oboru –
jezdecký sport, tato daň mu odečtena nebude a výhru si bude danit ve svém daňovém
přiznání!
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2.3. Předběžný časový program:
7.00 - 8.00
9.00

prezentace
soutěže č. 1, 2, 3, 4, 5

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých
přihlášek.

3) Všeobecné údaje
3.1. Přihlášky (včetně č. licencí) zasílejte na: TJ Jezdecký klub, Luby 36, 339 01 Klatovy
nebo e-mail: evaluby@seznam.cz
Detailní informace na tel: : 725 322 167.
Prezentace na tel.: : 725 322 167.
Zřetel bude brán pouze na úplné přihlášky s čísly licencí. Přihlášky neúplné nebo došlé
po termínu (pokud budou přijaty) a změny v přihlášce budou zpoplatněny dle PJS, přílohy I
všeobecných pravidel.
3.2. Uzávěrka přihlášek:

14. srpna 2014 – 21.00 hod.

3.3. Startovné ( dle přihlášky nebo změn při prezentaci ) je splatné v celkové výši při
prezentaci, nejpozději 1 hodinu před zahájením první soutěže přihlášené
dvojice ( při telefonické prezentaci ) .
3.4. Prezentace: věž rozhodčích na kolbišti „V Ráji“ dle časového harmonogramu.
3.5. Technická porada: nekoná se.
3.6. Ubytování: pořadatel nezajišťuje.
3.7. Stravování: v areálu závodiště.
3.8. Ustájení:. pořadatel nezajišťuje.
3.8. 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.
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Zahraniční účastníci musí předložit oficiální pas FEI nebo národní pas schválený FEI.

5) Poskytované služby
5.1. Lékařská služba5.2. Veterinární služba
5.3. Podkovářská služba

- MUDr. Jaroslav Mašek
- MVDr. Václav Šelmát proti úhradě
- 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.

7) Schválení rozpisu
Rozpis schválen OV ČJF dne: 30.6.2014
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Podpis a razítko člena OV:

