ROZPIS

Dámský den ve Slatiňanech a klání v barokním ježdění
Pořadatel:
Datum:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.p.o
13.8. 2011

Místo konání:
Ředitel závodů:
Tajemník závodů:
Rozhodčí:
Hlasatel:
Přihlášky:

Zámecký park Slatiňany
Ing. Jan Hıck
Ing. Kateřina Neumannová
František Slavík, Marek Gajewski, Jan Buben
Jaromír Štěpánek
na adresu ing.K. Dvořák , Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21
Slatiňany, tel.: 469 681135, fax: 469 681265, damsky.den@nhkladruby.cz
Uzávěrka přihlášek: jmenovitých 18.7. 2011
Prezentace:
v kanceláři hřebčína do 8:00 hod.
Startovné:
za každý start v soutěži 200,- Kč
Kolbiště:
40 x 80 povrch travnatý
Opracoviště:
40 x 60, travnaté
Oprávněnost k účasti: pro jezdce a koně s licencí i bez licence
Veterinární podmínky: veterinární potvrzení o přesunu koní opatřené všemi předepsanými
náležitostmi pro přesun koní v roce 2011
Předběžný program:
ukončení prezentace – 8.00 hod.
začátek soutěží – 9.00 hod.
Soutěže :

soutěž č. 1 : drezúra st. L (bez omezení)
FEI drezurní úloha 2009 Děti- družstva (DD) čtená (účastník si zajistí
vlastního čtenáře). Jezdkyně ustrojená dle dodatku PJS pro DS (je povoleno
startovat v sukni, která však nesmí překrývat levou nohu jezdkyně). Ústroj
koně dle dodatku PJS pro DS.
soutěž č.2 – hobby soutěž – jízda zručnosti
Dáma na koni absolvuje trasu obsahující několik „ překážek“ např.
slalom, průjezd brankou apod., každá správně projetá překážka je hodnocena
max. 10b, o vítězi rozhoduje počet bodů, v případě rovnosti bodů rozhoduje
čas. Soutěž je přístupná pro kohokoliv kdo si bude chtít vyzkoušet závodění
v dámském sedle. Ústroj je ponechaná na rozhodnutí jezdce, jezdecká přilba je
povinná.
soutěž č.3 parkur do 80cm
Parkur 8 překážek s jednou kombinací, hodnocení dle stupnice A, v případě
rovnosti tr. bodů rozhoduje o pořadí čas. Jezdkyně i kůň dle dodatku PJS pro
DS, bezpečnostní přilba povinná. Soutěž vypsána v případě zájmu min. 5ti
startujících.
soutěž č. 4 – drezúra Kür, volná sestava v kostýmech s hudebním
doprovodem
Volnou sestavu, obsahující předepsané a povolené prvky dle přílohy, předvede
jezdkyně s hudebním podkreslením dle vlastního výběru. Délka úlohy od
pozdravu po pozdrav cca 5min. Ústroj koně i jezdkyně je ponechán na
kreativitě dámy, podmínkou je dámské sedlo.
soutěž č. 5 – ve volném stylu - freestyle
Ústroj dvojice je ponechán čistě na kreativitě dámy, podmínkou je dámské
sedlo. Účastnice si může vymyslet libovolnou choreografii, která se musí vejít
do časového limitu 6 minut. Po skončení svého vystoupení bude ohodnocena 3
rozhodčími z řad profesionálů i diváků body od 1 – 5, zvítězí závodnice
s nejvyšším počtem bodů.

soutěž č.6 : šampaňská výzva ( popř. dle sponzora pivní výzva)
Překonání dvojskoku se skleničkou šampaňského v ruce, výška je 50 cm.
Rozhoduje množství šampaňského ve skleničce po překonání dvojskoku.
Je možné že na přání diváků budeme pokračovat ve skákání bez šampaňského
v klasickém mini-maxi. To je však již na rozhodnutí dané dámy.

Ustájení:
Úhrady:
Odpovědnost:
Kancelář tréninku:
Ceny:

na základě písemných objednávek v omezeném počtu
veškeré náklady spojené s účastí na tréninku hradí vysílací složka
pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků.
v jezdecké hale hřebčína Slatiňany
floty do 6. místa, věcné ceny do 3. místa

Poskytované služby: Lékařská služba: MUDr. V. Kudelková
Veterinární služba: MVDr. Ivan Jeník (za úhradu)
Podkovářská služba: pořadatel nezajišťuje

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.
Ve Slatiňanech dne 10.6. 2011

