Úhrada nákladů pořadatelům kvalifikací KMK pro rok 2022:
Vyhlašovatel KMK (ASCHK) uhradí pořadatelům kvalifikací náklady na pořádání
ve výši:
kvalifikace skoky (1denní): 60 000,- Kč; v případě startu více než 80 koní +5000,Kč; v případě startu více než 100 koní + dalších 5000,- Kč
kvalifikace drezura (1denní): 50 000,- Kč
Vybrané startovné v kvalifikacích KMK jde na účet vyhlašovatele KMK.

Příloha A – Závazné podmínky pro pořadatele soutěží KMK
Skoky
• Pořadatel zajistí technické vybavení pro použití přenosného mikrofonu
komisařem na kolbišti, kvalitní ozvučení kolbiště a přilehlých
využívaných prostor.
• Pořadatel zajistí dostatek startovních listin pro majitele a trenéry
startujících koní včetně původů koní.
• Komisař a hlavní rozhodčí mají povinnost převzít od stavitele před
každou soutěží parkur a plánek s jejich podpisy přiložit k výsledkům.
Komisař následně předá nebo zašle plánky parkurů na sekretariát
ASCHK, kde budou uloženy.
•

Ustájení – kvalitní a bezpečné mobilní nebo pevné boxy, schopnost
ustájit na základě závazné přihlášky (do limitu v JIS) a předběžného
zaplacení. Za úhradu poskytnout stelivo a krmivo. Pořadatel by měl mít
k dispozici minimálně 20 boxů na ustájení.

•

Kolbiště: prostorné, rovné, s kvalitním pískovým nebo udržovaným
travnatým povrchem a kvalitním překážkovým materiálem
Opracoviště: prostorné, rovné, s kvalitním pískovým nebo udržovaným
travnatým povrchem
Parkury Z musí mít zařazenu distanci na rovné linii na 6 cvalových
skoků (25,5 – 26,5 m).
Parkury ZL musí mít zařazeny dvě distance na 5 – 7 cvalových skoků.
Parkury L a S musí mít zařazeny dvě distance na 4 – 7 cval. skoků, z
toho jedna na oblouku v délce minimálně 6 cvalových skoků.
Počet překážek parkuru v kvalifikacích a ve finále:
4 letí koně: 1.pol. sezony – 8 př., 2.pol. sezony – 10 př., finále – 2
x 10 překážek
5 letí koně: 1 pol. sezony – 10 př., 2.pol. sezony – 10 př.,
finále –
11 - 12 překážek
6 letí koně: 1.pol. sezony – 11 př., 2.pol. sezony – 12-13 př.,finále – 12
- 13 překážek
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Vodní příkop:
Pro 4leté koně je zařazení vodního příkopu v 1. pol. sezony doporučeno,
ve 2. pol. sezony a ve finále je povinné, vždy s bariérou umístěnou nad
vodním příkopem v zahajovacím tréninku i v soutěži.
Pro 5- a 6leté koně je zařazení klasického vodního příkopu (nikoli
bazénu) povinné ve všech kvalifikačních kolech i ve finále.
V zahajovacích trénincích 5- i 6letých koní bude nad vodním příkopem
vždy umístěna bariéra, 5letí budou mít v 1. polovině sezony bariéru nad
vodním příkopem i v soutěži, v 2. polovině sezony a ve finále musí v
soutěži absolvovat otevřený vodní příkop předepsané šířky. 6letí budou
mít ve všech kvalifikacích a finále otevřený vodní příkop předepsané
šířky.

•

Pořadatel zajistí použití bezpečnostních háků pro všechny soutěže ve
všech kategoriích KMK.
Pořadatel zajistí propagaci a reklamu závodů a odborně způsobilou
hlasatelskou službu (původy startujících koní, oznámení chovatelů a
majitelů).
Při výběru pořadatelů jsou preferovány všední dny. Kvalifikační kola
proběhnou v termínu od 1. 5. do 18. 8. 2021.
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Uzávěrka přihlášek pro skokové kvalifikace KMK je povinně ve
23:00 hodin tři dny před konáním dané kvalifikace KMK. Pokud
v tomto termínu nebude do kvalifikací KMK všech ročníků celkem
přihlášeno minimálně 50 koní, je pořadatel povinen závody neprodleně
zrušit a ihned oznámit toto zrušení přes JIS mailem všem přihlášeným
účastníkům. Pořadatel nesmí posunovat uzávěrku na pozdější termín.
V případě, že pořadateli vznikne povinnost uhradit ČJF poplatek za
zrušení závodů, uhradí ho ASCHK. Zahajovací trénink pro 4leté
klisny začíná v 10 hodin dopoledne, aby se usnadnil dojezd koní ze
vzdálenějších lokalit. Pouze v případě, že je do kvalifikací KMK
nahlášeno 90 a více koní, může se začít od 9 hod.

Drezura
Kolbiště: drezurní obdélník s kvalitním pískovým povrchem.
Opracoviště: prostorné, rovné, s kvalitním pískovým nebo udržovaným
travnatým povrchem a cvičným obdélníkem.
Pořadatel zajistí propagaci a reklamu závodů a odborně způsobilou
hlasatelskou službu.
Ustájení – kvalitní a bezpečné mobilní nebo pevné boxy, schopnost
ustájit na základě závazné přihlášky (do limitu v JIS) a předběžného
zaplacení. Za úhradu poskytnout stelivo a krmivo. Pořadatel by měl mít k
dispozici minimálně 20 boxů na ustájení.
Pořadatel zajistí technické vybavení pro použití přenosného mikrofonu na
kolbišti, kvalitní ozvučení kolbiště a přilehlých využívaných prostor.
Soutěž KMK pro 4leté klisny nesmí začínat před 10 hodinou
dopoledne, aby se usnadnil dojezd koní ze vzdálenějších lokalit.
Případné otevřené a jiné rámcové soutěže mohou začínat dříve.
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Obecné
Soutěže se řídí Všeobecnými pravidly ČJF, Veterinárními pravidly ČJF a dále
pravidly ČJF pro příslušnou discliplinu, včetně změn platných pro rok 2022 a
výjimek uvedených shora v textu.
Pro skokové KMK uděluje Výkonný výbor ČJF pro komisaře výjimku z čl.
158 – střet zájmů.
Jednotné startovné činí 400,- Kč za start v kvalifikaci a 800,- Kč za start
ve finále, kromě startovného se pro koně startující v KMK žádné další
poplatky nevybírají.
Pořadatelé soutěží KMK jsou na základě smlouvy o zajištění testování
užitkových vlastností mladých plemenných koní na vyšším stupni kontroly
užitkovosti pro rok 2022 povinni zajistit vyjmenované činnosti.

