Země koní – MA0231

Rozpis jezdeckých hobby závodů ČJF
23. září 2017

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů:
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů:
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Pořadatel:
Spolupoř. subjekt:
Datum závodů:
Místo konání:
Omezující kritéria:

CSN – Hobby
2. podzimní hobby pohár statku Chaby
Skokový hobby přebor oblasti Praha
Země koní, z.s. (MA0231)
Sobota 23. 9. 2017
Statek Chaby, K Chabům 1, Praha 5 – Třebonice
Skokových soutěží se mohou zúčastnit pouze registrovaní členové
ČJF, Hobby přeboru pak jezdci bez jezdecké licence ČJF nebo s touto
licencí, ale pouze pokud v letošním roce nestartovali v žádném
oficiálním závodu ČJF (jezdili pouze hobby závody).

1.2. Funkcionáři závodů:
1.2.1. Ředitel závodů:
1.2.2. Hlavní rozhodčí:
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

Stavitel parkurů:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování:

Michal Šulc
Jitka Procházková, lic. ČJF: A1386
Věra Vránová, lic. ČJF: A1466
Petr Bečka, lic. ČJF: A0154
Totožné s kolbištěm
Michal Šulc
Michal Šulc
MUDr. Sausan Al Muchantaf
MVDr. Petra Březinová

Venkovní nepravidelné, cca. 40 x 70 m, písek s geotextilií
Krytá hala, 25 x 15 m, písek, venkovní kruhovka průměr 16m, písek
Společné opracování v kolbišti na určených skocích
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2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek do čtvrtka 21. 9. 2017 do 19.00 hod.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících (ukončením možnosti přihlášení na
webových stránkách).
2.2. Přihlášky
Dle VP N7, odst. 4 je možné se na skokové soutěže hlásit pouze online na stránkách JIS. Účastníci
jízdy zručnosti využijte formulář na stránkách Země koní (http://www.zemekoni.org/zavodyprihlaska).
2.3. Prezentace
Od 8.30 hod. v areálu statku. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před
startem dané soutěže. Tel.: 603 916 701
2.4. Technická porada
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.
2.5. Start soutěží
Doprovodný program – Jízda zručnosti v 9:00, následné soutěže vždy po skončení předchozí a
úpravě povrchu.
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3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
3.1. Doprovodný program - Jízda zručnosti s vodičem
Zápisné: 180,- Kč
Floty pro všechny startující, pro prvních pět dle PJS, drobné dárky pro všechny účastníky
3.2. Soutěž č. 1 – Soutěž ve skoku do 40 cm na limitovaný čas
Hodnocení: dle PJS – SP čl. 298.2.1.
Zápisné: 230,- Kč
Floty dle PJS, věcné ceny pro prvních pět, poháry pro první tři umístěné
3.1. Soutěž č. 2 – Soutěž ve skoku do 60 cm s následným rozeskakováním
Hodnocení: dle PJS – SP čl. 238.1.2.
Zápisné: 230,- Kč
Floty dle PJS, věcné ceny pro prvních pět, poháry pro první tři umístěné
3.2. Soutěž č. 2a – Soutěž ve skoku do 60 cm s následným rozeskakováním
Hobby přebor oblasti Praha – jezdci do 18ti let
Hodnocení: dle PJS – SP čl. 238.1.2.
Zápisné: 0,- Kč
Floty dle PJS, věcné ceny pro prvních pět, poháry pro první tři umístěné
3.3. Soutěž č. 3 – Soutěž ve skoku do 80 cm na limitovaný čas
Hodnocení: dle PJS – SP čl. 298.2.1.
Zápisné: 230,- Kč
Floty dle PJS, věcné ceny pro prvních pět, poháry pro první tři umístěné
3.4. Soutěž č. 4 – Soutěž ve dvoufázovém skákání 90/100 cm
Hodnocení: dle PJS – SP čl. 274.5.2.
Zápisné: 230,- Kč
Floty dle PJS, věcné ceny pro prvních pět, poháry pro první tři umístěné
3.5. Soutěž č. 4a – Soutěž ve dvoufázovém skákání 90/100 cm
Hobby přebor oblasti Praha – jezdci nad 18 let
Hodnocení: dle PJS – SP čl. 274.5.2.
Zápisné: 0,- Kč
Floty dle PJS, věcné ceny pro prvních pět, poháry pro první tři umístěné
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4. Technická ustanovení
4.1. Předpisy
4.1.1 Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
4.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5. Sázky nejsou povoleny.
4.2. Veterinární předpisy
4.2.1.
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které
musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
4.2.2.
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

5. Obecné informace
5.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a
jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné
úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na
závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
5.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život
jezdců v kolbišti a opracovišti!
5.3. Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
5.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
5.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu statku po celý den
Parkování vozidel – vjezd do areálu statku pouze pro vyložení, respektive naložení koně,
parkování tažných vozidel a přívěsů na účelové komunikaci směrem ke Stodůlkám a bývalému
stavebnímu dvoru Švestka, a na soukromém parkovišti před severní bránou.

6. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:
Michal Šulc

Rozpis za OV ČJF schválil:
V Praze dne .....................

Irena Hůlková, pověřená OV
ČJF Praha

