JO SŠChKJ Kladruby nad Labem

Rozpis Hobby závodů ČJF
26.4.2017

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů:
1.1.2.

Číslo závodu:

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Pořadatel:
Datum závodů:
Místo konání:

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stavitel tratí/parkurů
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární služba:
Podkovářská služba:

CSN – Hobby
170426F1
SŠChKJ Kladruby nad Labem MF100
26.4. 2017
Závodiště NH Kladruby nad Labem

MVDr. František Horák
Jana Cincibuchová F0559
Jana Cincibuchová 775508899
Ilona Matoušková F0576
Ing. Hana Vojáčková F0080
Pavlína Sůrová F0565
Miloslav Tomášek F0642
Ing. Vlasta Pavelková
Jana Cincibuchová
Petra Puhlovská – Zdravotnické liceum
MVDr. Pavel Jadrníček
Miloš Wimmer

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

travnaté
travnaté

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
24.4.2017

2.2. Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF http://www.jezdectvi.org
2.3. Prezentace
Do 9,30 hodin věž rozhodčích, možno i tel. 775508899
2.4. Technická porada
Technická porada se nekoná

2.5. Start soutěží (zkoušek)
10,30 hod. začátek soutěže č. 1, následuje další soutěž
2.6. Sekretariát závodů
Věž rozhodčích od 8,30 hod.

3. Přehled jednotlivých kol soutěží
č.1 hobby soutěž do 80cm čl. 298 2.1. soutěž na limitovaný čas
č. 2 parkur „ ZM“ čl. 298 2.1. soutěž na limitovaný čas
a) zahajovací soutěž pro ligu škol
b) pro všechny koně a jezdce
č. 3 parkur „Z“ čl.238.1.2. s následným rozeskakováním čl.245.3.
a) mistrovská soutěž pro ligu škol
b) pro všechny koně a jezdce
č. 4 parkur „ZL“ čl.238.1.2. s následným rozeskakováním čl.245.3.
a) mistrovská pro učitele OV, bakaláře a VOŠ
b) pro všechny koně a jezdce

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Startovné zástupci škol neplatí, ostatní účastníci Hobby závodů 200 Kč.
Soutěžící budou dekorováni dle VP čl. 126..
5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP),
Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Jezdci hobby soutěží jsou člena ČJF
5.1.3. Koně musí mít v průkazu koně vylepený QR kód z JIS
5.1.4. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.5. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.6. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.7. Sázky nejsou povoleny.

5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které
musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2017.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

6. Obecné informace
6.1. 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 a u dětí do 18ti let jejich zákonný
zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
6.2. 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 !
6.3. Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
6.5. Ostatní služby
Lékařská služba
Veterinární služba
Podkovářská služba
Občerstvení
Parkování vozidel

Petra Puhlovská
MVDr. František Horák
zajištěna proti úhradě
zajištěno v areálu závodiště po celý den
zajištěno na přilehlém pozemku (info cedule)

7. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:
Jana Cincibuchová v Kladrubech n.L.

Rozpis za OV VčO schválil dne 02. 03 2017:
Jaroslav Hupka

