Česká jezdecká federace
SPRING JUNIOR CUP PODĚBRADY 2018

Základní ustanovení:
Kategorie závodů:
Číslo závodů:
Název závodů:
Pořadatel:
Datum závodů:
Místo konání:

CSN
180531B1
Spring Junior Cup Poděbrady 2018
JS Accord Praha ve spolupráci s Českou jezdeckou
federací
31.5.-3.6.2018
Jezdecký klub Obora Poděbrady
Obora 196, Poděbrady

Funkcionáři závodů:
Ředitel:
Tajemník:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Dozor na opracovišti
Autor parkurů:
Hlasatel:
Ozvučení:
Kontaktní osoba:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovářská služba:

Markéta Šveňková
Monika Prokůpková
Richard Bauer
Mgr.Jaroslav Sedláček, Markéta Kvapilová
Ing.Vladimír Zvěřina, Ilona Matoušková
Renata Michálková
Christa Heibach (GER)
Aleš Suchánek
David Bendák
Markéta Šveňková (tel.723325325)
Jiří Bůžek (tel.603792958)
Zdeněk Dvořák (tel. 737835101)
MVDr. Iveta Dudová (tel.603115646)
Milan Plšek (tel.603813079)

Technické parametry:
Kolbiště:
Opracoviště:

70 x 95 m, povrch travnatý
50 x 60 m, povrch písčitý
42 x 92 m, povrch písčitý

Přihlášky a časový rozvrh:
Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF: http://www.jezdectvi.org
ve výjimečných případech jmenovité přihlášky (včetně čísel licencí,
telefonního kontaktu) zasílejte na adresu : jirka.buzek@volny.cz
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: úterý 29. května 2018 do 21:00
hodin.

Předběžný časový harmonogram závodů:
Středa 30.května: 17,00 až 19,00 hod. veterinární přejímka koní členů SCM
Čtvrtek 31.května: 10,00 hod. soutěž č.1,2 poté bude ve 13:00 následovat
slavnostní nástup všech účastníků, následně soutěže č.3,4
Pátek 1.června: 9,00 hod. soutěž č.5, následně soutěže č.6,7
Sobota 2.června: 9,00 hod. soutěž č.8, následně soutěže č.9,10,11,12
Neděle 3.června: 9,00 hod. Soutěž č.13, následně soutěže č.14,15,16,17
Prezentace ve středu 30.5.2018 v 16:00-20:00, ve čtvrtek v 19:00–
21:00, v pátek 19:00–21:00 a v sobotu 19:00-21:00 h. na telefonu:
603792958.
Časový rozvrh soutěží bude upřesněn na facebookových stránkách Spring
Junior Cupu Poděbrady dle počtu přihlášek do soutěží:
https://www.facebook.com/springjuniorcuppodebrady/
Případné změny budou oznámeny při prezentaci.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících.
Případné nepřijetí přihlášky bude oznámeno telefonicky nebo písemně.

Podmínky účasti:
Platné licence jezdců a koní. Prezentace provedená dle časového rozvrhu.
Protesty v souladu s PJS.

Soutěže – startovné a ceny:
Čtvrtek 31. května 2018
1. Dvoufázové skákání ZLP/LP handicap (pískové kolbiště)
Soutěž je přístupná pro všechny pony kategorie A a B a jezdce od 10 do 14
let.
Hodnocení dle PJS čl. 274.5.6, dvojice jede vždy obě fáze.
Startovné 300,Věcné ceny v hodnotě 2.000,- Kč na 1.-5. místě
2. Dvoufázové skákání 110/115cm (travnaté kolbiště)
Soutěž je přístupná pro všechny koně bez omezení a jezdce do 25 let.
Prvních 10 umístěných dvojic se kvalifikuje do nedělní soutěž č.13 Finále děti.
Hodnocení dle PJS čl. 274.5.6, dvojice jede vždy obě fáze.
Startovné 450,Věcné ceny v hodnotě 3.000,- Kč na 1.-5. místě

3. Dvoufázové skákání 120/125cm (travnaté kolbiště)
Soutěž je přístupná pro všechny koně bez omezení a jezdce do 25 let.
Prvních 20 umístěných dvojic se kvalifikuje do nedělní soutěže číslo
16.
Umístěné dvojice na 21 až 40 místě se kvalifikují do nedělní soutěže
číslo 15.
Změna nedělních startů pro kvalifikované dvojice v soutěžích 15. a
16. je možná pouze po odsouhlasení sborem rozhodčích.
Hodnocení dle PJS čl. 274.5.6, dvojice jede vždy obě fáze.
Startovné 500,Věcné ceny v hodnotě 4.000,- Kč na 1.-5. místě
4. Dvoufázové skákání 130/135cm (travnaté kolbiště)
Soutěž je přístupná pro všechny koně bez omezení a jezdce do 25 let.
Prvních 10 umístěných dvojic se kvalifikuje do nedělní soutěže číslo
17 - Finále junioři a U25.
Hodnocení dle PJS čl. 274.5.6, dvojice jede vždy obě fáze.
Startovné 500,Ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 5.000,- Kč
(1.600,- 1.200,- 1.000,- 700,- 500,-)

Pátek 1. června 2018
5. Dvoukolová skoková soutěž stupně S* a S** – Družstva junioři
+ První kolo je zároveň otevřená soutěž na čas (travnaté kolbiště)
Soutěž družstev je přístupná pro všechny koně bez omezení a jezdce od 15
do 18 let, otevřená soutěž je pro koně bez omezení a jezdce do 25 let.
Družstva jsou tříčlenná.
První kolo je kvalifikace pro nedělní soutěž č.15,16.
Prvních 20 umístěných dvojic ,po prvním kole, se kvalifikuje do
nedělní soutěže číslo 16.
Umístěné dvojice na 21 až 40 místě ,po prvním kole ,se kvalifikují do
nedělní soutěže číslo 15.
Změna nedělních startů pro kvalifikované dvojice v soutěžích 15. a
16. je možná pouze po odsouhlasení sborem rozhodčích.
Po skončení prvního kola následuje kolo druhé.
Startovní pořadí ve 2.kole je obrácené dle součtu trestných bodů 1.kola,
družstva se stejným výsledkem startují ve stejném pořadí jako v 1.kole.
Družstva se umístí na základě součtu trestných bodů a součtu časů 2.kola.
Hodnocení soutěže družstev dle PJS čl. 265.2., hodnocení otevřené soutěže
dle PJS čl. 238.2.1.
Startovné: 500,- Kč
Ceny pro družstva vyplácené v korunách na 1.-3.místě, celkem 8.000,- Kč
(4.000,- 2.500,- 1.500,-)
Věcné ceny v hodnotě 5.000,- na 1.-5.místě
6. Dvoukolová skoková soutěž stupně L* a L** – Družstva děti
+ První kolo je zároveň otevřená soutěž na čas (pískové kolbiště)
Soutěž družstev je přístupná pro všechny koně bez omezení a jezdce od 12
do 14 let, otevřená soutěž je pro koně bez omezení a jezdce do 25 let.

Družstva jsou tříčlenná.
První kolo je kvalifikace pro nedělní soutěž č.13 - Finále děti.
Prvních 10 umístěných dvojic, po prvním kole, se kvalifikuje do
nedělní soutěž č.13
Po skončení prvního kola následuje kolo druhé.
Startovní pořadí ve 2.kole je obrácené dle součtu trestných bodů 1.kola,
družstva se stejným výsledkem startují ve stejném pořadí jako v 1.kole.
Družstva se umístí na základě součtu trestných bodů a součtu časů 2.kola.
Hodnocení soutěže družstev dle PJS čl. 265.2., hodnocení otevřené soutěže
dle PJS čl. 238.2.1.
Startovné: 500,Ceny pro družstva vyplácené v korunách na 1.-3.místě, celkem 8.000,- Kč
(4.000,- 2.500,- 1.500,-)
Věcné ceny v hodnotě 5.000,- na 1.-5.místě
7. Dvoukolová skoková soutěž stupně ST* a ST** – Družstva U25
+ První kolo je zároveň otevřená soutěž na čas (travnaté kolbiště)
Soutěž družstev je přístupná pro všechny koně bez omezení a jezdce od 18
do 25 let, otevřená soutěž je pro koně bez omezení a jezdce do 25 let.
Družstva jsou tříčlenná.
První kolo je kvalifikace pro nedělní soutěž č.17.
Prvních 10 umístěných dvojic , po prvním kole, se kvalifikuje do
nedělní soutěže číslo 17 - Finále junioři a U25.
Po skončení prvního kola následuje kolo druhé.
Startovní pořadí ve 2.kole je obrácené dle součtu trestných bodů 1.kola,
družstva se stejným výsledkem startují ve stejném pořadí jako v 1.kole.
Družstva se umístí na základě součtu trestných bodů a součtu časů 2.kola.
Hodnocení soutěže družstev dle PJS čl. 265.2., hodnocení otevřené soutěže
dle PJS čl. 238.2.1
Startovné: 600,Ceny pro družstva vyplácené v korunách na 1.-3.místě, celkem 8.000,- Kč
(4.000,- 2.500,- 1.500,-)
Věcné ceny v hodnotě 6.000,- na 1.-5.místě

Sobota 2. června 2018
8. Skoková soutěž stupně LP (travnaté kolbiště)
Soutěž je přístupná pro všechny pony kategorie A a B a jezdce od 10 do 14
let.
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1, na čas
Startovné 450,Věcné ceny na 1.-5.místě, celkem 3.000,- Kč
9. Stupňovaná obtížnost do 110 cm (pískové kolbiště)
Soutěž je přístupná pro všechny koně bez omezení a jezdce do 25 let.
Hodnocení dle PJS čl. 269 na čas
Startovné 450,Ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 4.000,- Kč
(1.100,- 900,- 800,- 700,- 500,-)
10. Skoková soutěž stupně L** (pískové kolbiště)
Soutěž je přístupná pro všechny koně bez omezení a jezdce do 25 let.
Hodnocení dle PJS čl. 276.2.1., soutěž s finále.

V této soutěži nejméně 25% a minimálně nejlepších 10 soutěžících (v každém
případě všichni bez bodů) z prvého kola se kvalifikují do finále, ve kterém
startují v obráceném pořadí výsledků (trestných bodů a času) z prvého kola.
Startovné 500,Ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 5.000,- Kč
(1.600,- 1.200,- 1.000,- 700,- 500,-)
11. Skoková soutěž stupně S** (travnaté kolbiště)
Soutěž je přístupná pro všechny koně bez omezení a jezdce do 25 let.
Hodnocení dle PJS čl. 276.2.1., soutěž s finále
V této soutěži nejméně 25% a minimálně nejlepších 10 soutěžících (v každém
případě všichni bez bodů z prvého kola) se kvalifikují do finále, ve kterém
startují v obráceném pořadí výsledků (trestných bodů a času) z prvého kola.
Startovné 600,Ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 7.000,- Kč
(2.200,- 1.800,- 1.400,- 1.000,- 600,-)
12. Skoková soutěž s odevzdáním štafety 110/110 (travnaté
kolbiště)
Soutěž je přístupná pro všechny koně bez omezení a jezdce do 25 let.
V této soutěži první soutěžící štafety překoná parkur a po překonání poslední
překážky další soutěžící odstartuje a překoná stejný parkur a tak dále.
Hodnocení dle PJS čl. 268.2.1.1
Startovné celé štafety 500,- Kč.
Ceny vyplácené jednotlivým štafetám v korunách na 1.-5.místě, celkem
4.000,- Kč (1.600,- 1.300,- 900,- 700,- 500,-)

Neděle 3. června 2018
13. Skoková soutěž stupně L** – Finále děti (pískové kolbiště)
Soutěž je přístupná pro kvalifikované dvojice ze soutěží 2. a 6.
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.2, jedno rozeskakování na čas
Startovné: 500,- Kč
Ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 5.000,- Kč
(1.600,- 1.200,- 1.000,- 700,- 500,-)
14. Skoková soutěž stupně SP – Finále pony (travnaté kolbiště)
Soutěž je přístupná pro všechny pony kategorie A a B a jezdce od 10 do 14
let.
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.2, jedno rozeskakování na čas
Startovné: 500,- Kč
Ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 5.000,- Kč
(1.600,- 1.200,- 1.000,- 700,- 500,-)
15. Skoková soutěž stupně S** – Finále děti, junioři a U25 (pískové
kolbiště)
Soutěž je přístupná pro kvalifikované dvojice ze soutěží 3. a 5.
Hodnocení dle PJS čl. 238.2.2, jedno rozeskakování na čas
Startovné: 600,- Kč
Ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 8.000,- Kč
(2.400,- 2.000,- 1.600,- 1.200,- 800,-)

16. Skoková dvoukolová soutěž stupně S** – Finále děti a junioři
(travnaté kolbiště)
Soutěž je přístupná pro kvalifikované dvojice ze soutěží 3. a 5.
Hodnocení dle PJS čl. Hodnocení dle PJS čl. 273.2.1.+ 273.3.3.1.+ 273.4.3. –
obě kola jsou na čas a o pořadí rozhoduje součet trestných bodů a čas 2.kola
– do druhého kola postupují všichni co dokončili 1.kolo
Startovné: 600,- Kč
Ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 8.000,- Kč
(2.400,- 2.000,- 1.600,- 1.200,- 800,-)
17. Skoková dvoukolová soutěž stupně ST** Finále junioři a U25
(travnaté kolbiště)
Soutěž je přístupná pro kvalifikované dvojice ze soutěží 4. a 7.
Hodnocení dle PJS čl. 273.2.1.+ 273.3.3.1.+ 273.4.3. – obě kola jsou na čas
a o pořadí rozhoduje součet trestných bodů a čas 2.kola – do druhého kola
postupují všichni co dokončili 1.kolo
Startovné: 600,- Kč
Ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 10.000,- Kč
(3.000,- 2.500,- 2.000,- 1.500,- 1.000,-)

Všeobecné údaje:
Ubytování:
Ubytování si mohou zájemci objednat individuálně:
Penzion Na Zámku, Náměstí Jiřího z Poděbrad 1/I, tel.325 611 266
Hotel Soudek, Palackého 174/24, tel.222 539 539
Hotel Golfi, Na Kopečku 595, tel.325 615 073

Ustájení, elektrické přípojky:
Zajistí pořadatel na základě závazné objednávky.
Poplatek za ustájení je splatný při prezentaci.
Poplatek zahrnuje objemové krmivo a stelivo (seno, sláma)
Cena za box po dobu závodů činí: 2.800,- Kč.
Objednaný́ box bude účtován i v případě, že nebude objednatelem
využit.
Uzávěrka objednávek boxů do 20.5.2018
Přípojka el. energii – paušální poplatek 800,-Kč - NUTNO OBJEDNAT
PŘEDEM V PŘIHLÁŠCE.

Veterinární předpisy:
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady
(zdravotní průkaz koně s potvrzením dle platných směrnic SVS a OVS
platných pro rok 2018).
Vyšetření krve na infekční anemii nesmí být starší než jeden rok!

Poskytované služby:
Lékařská služba, veterinární a podkovářská služba za úhradu vykonaných
úkonů.

Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců.
Dekorování floty dle PJS po každé soutěži.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
Dohláška do soutěže a požadované změny v přihlášce podle PJS.
Za JK Obora Poděbrady: Ilona Kopecká
Rozpis schválil: Michael Moudrý 3.5.2018

KOVÁŘSTVÍ
MILAN PLŠEK

