Jezdecký klub Amírr, z.s. – su
ubjekt ČJF (MH03855)

Rozp
pis jezdeckých závodů ČJF,
Rudensk
R
ká všesttrannosst
118.8.2018
Přihláška na závod
dy: http:///www.jezd
dectvi.orgg
1.. Základní ustanovení.
1.1. Záklaadní inform
mace
1.1.1. Kateggorie závod
dů:
1.1.2. Číslo závodů ČJFF:
1.1.3. Náze
ev závodů:
1.1.4. Pořad
datel:
1.1.5. Datum závodů:
1.1.6. Místo
o konání:

CNCC/CNC-hobb
by
1800728H3
Ruddenská všesstrannost
JK A
Amír, z.s.
18.88.2018
Areeál JK Amír, Rudná pod Pradědem

1.2. Funkkcionáři závvodů:
Řed
ditel závodů
ů:
Sekkretář závod
dů:
Kon
ntaktní osoba:
Hlaavní rozhodčí:
Sbo
or rozhodčícch:
Tecchnický dele
egát:
Stavitel tratí / parkurů:
Kom
misař na op
pracovišti:
Hlaasatel:
Zprracovatel výýsledků:
Lékkařská služb
ba:
Vetterinární do
ozor:

1.3. Tech
hnické parametry
1.3.1.. Kolbiště:
1.3.2.. Opracoviště:

Ing. Evaa Pávková
Viktoriee Theimerovvá
Naděždda Knopová,, tel.778 025 777, nadaa.knopova@
@seznam.czz
Zdeněkk Jílek (C010
07)
Naděždda Knopová H0627, Vít Máčel (H00016)
Anna Krrobotová H0060
Ing. Millan Theimerr (H0085)
Ing. Jarm
mila Měrko
ová (H0066)
Viktoriee Theimerovvá
Viktoriee Theimerovvá
MUDr. Sylva Otrub
bová
MVDr. SSandra Juro
ovicová

travnaté,, pískové
travnaté,, pískové

2.. Přihláškyy a časový rozvrh
2.1. Uzávvěrka
14.8.2018 do 23
3:59
2.2. Přihllášky

Dle PJS výhraadně přes Online přřihláškovýý systém ČJF:
Č http:///www.jezdectvi.orrg
(výjim
mku mají pou
uze zahraniční jezdci, kteeří se mohou
u hlásit na ko
ontaktní osobbu)

2.3. Prezentace
Teleffonicky neb
bo osobně 18.8.2018
1
doo 7:30 hod, 774157937
7
2.4. Startt soutěží (zkkoušek)
8:00 hod start soutěže
s
č.1, ostatní nássledně
Pořadatel si vyh
hrazuje právvo upravit č asový rozvrrh dle počtu
u přihlášenýých.
2.5. Sekrretariát závo
odů
V míístě závodů..

Jezdecký klub Amírr, z.s. – su
ubjekt ČJF (MH03855)

Rozp
pis jezdeckých závodů ČJF,
Rudensk
R
ká všesttrannosst
118.8.2018
3.. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
bby všestraannost ZK
3.01. Hob
drezurníí zkouška: CN 1/14
terénní zzkouška: dlee pravidel PJS
P
parkur: d
dle pravidell PJS
3.1. Souttěž ve všesttrannosti po
ony - ZLP
drezurníí zkouška: CN 1/14
terénní zzkouška: dlee pravidel PJS
P
parkur: d
dle pravidell PJS
3.2. Souttěž ve všesttrannosti st. Z
drezurníí zkouška: CN 1/14
terénní zzkouška: dlee pravidel PJS
P
parkur: d
dle pravidell PJS
3.3. Souttěž ve všesttrannosti st. ZL
drezurníí zkouška: CN 3/14
terénní zzkouška: dlee pravidel PJS
P
parkur: d
dle pravidell PJS
Startovnéé:
Soutěž č.01 a č.1: 50
00,-Kč
Soutěž č.2 a č.3.: 600
0,-Kč
Při nepřízzni počasí a zrušení sou
utěže vrací pořadatel 50%
5 startovného. Dle vvšeobecných
h
pravidel N
N7 odst.3
Ceny:
Soutěž č.01 a č.1 – věcné
v
ceny
Soutěž č.2 – 2100,- Kč
K (800/700
0/600)
K (900/800
0/700/600/6600)
Soutěž č.3 – 3600,- Kč
4.. Technickká ustanove
ení
4.1. Před
dpisy
4.1.1. Závody see řídí platnýými Pravidlyy jezdeckého sportu (PJJS), Všeobeecnými pravvidly ČJF (VP
P),
Veterinárrními pravid
dly, STP a tím
mto rozpise
em závodů.
4.1.2. Účastníci budou dekkorování dlee VP čl. 126
dou udíleny dle VP čl. 1127 a 128
4.1.3. Ceny bud
VP a PJS.
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s V
4.1.5. Sázky nejsou povoleny.
4.2. Veteerinární pře
edpisy
4.2.1. Před vylo
ožením kon
ní je nutno odevzdat příslušné veterinární
v
doklady (p
průkazy kon
ní),
které mu
usí obsahovvat dokladyy platné pro přesun koní
k
dle ve terinárních směrnic pro
p
příslušný rok.
4.2.2. Účastníci závodů jso
ou povinni se řídit po
okyny určen
ného pracovvníka – pořřadatele a to
včetně vyyložení koníí do příchoddu veterinárrního lékaře
e.
4.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního
z
o stavu koníí provede ve
eterinární léékař závodů
ů při příjezd
du.
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5.. Obecné informace
ovědnost pořadatele
p
5.1. Odpo
Pořadatel neruččí za úrazy jezdců a konní, jakožto ani
a za nehody, onemoccnění, ztráty předmětů
ůa
jejich
h poškozeníí. Za způsob
bilost (jezdcce i koně) úččastnit se příslušné souutěže (tedy i za případné
úrazyy) je dle VP
P odst. 118 plně odpovvědný přihllašovatel. Veškeré
V
nákklady spojen
né s účastí na
závo
odech hradí vysílací složžka / přihlaššovatel.
5.2. Inforrmace pro majitele
m
psů
ů
Psy jje povoleno
o vodit v arreálu pouzee na vodítku
u. Volným pobíháním psů ohrožu
ujete zdravíí a
živott jezdců v ko
olbišti a oprracovišti !
5.3. Ustáájení
Dle d
domluvy.
5.4. Ubyttování, elekktrické přípojky
Ubyttování pořadatel nezajišťuje
5.5. Ostaatní služby
Lékařřská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto
t
rozppisu
Veterrinární služba – zajištěna proti úh radě
Občerstvení – zaajištěno v arreálu závoddiště po celýý den
Parko
ování vozidel – na loucce před kolbbištěm
6.. Partneři závodů
Vzdělávání Pávek s.rr.o.
Cheport sspol. s.r.o.
7.. Schvalovvací doložkaa
Rozpis zp
pracoval:
Vikto
orie Theimeerová

yl schválen 3.7.2018 (6
61/2018)
Rozpis by

