Jezdecká stáj Jítravský dvorec z.s.
(ME0271)

Spřežení v Jítravském Dvorci
Český pohár ČJF
kvalifikace na Zlatou podkovu

4.- 6. června 2021

1. Základní ustanovení:
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů:
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů:

CAN – CPCJF
210604E1

1.1.4. Pořadatel:
1.1.5. Spolupořadatel:
1.1.6. Datum závodů:
1.1.7. Místo konání:

Jezdecká stáj Jítravský Dvorec z.s. (ME0271)
Soutěže podkovy o.p.s.
4. - 6.června 2021
Jítravský Dvorec, Jítrava 5, 463 53 Rynoltice

Spřežení v Jítravském Dvorci - Český pohár ČJF
- kvalifikace na Zlatou podkovu

1.2. Funkcionáři závodů
Ředitel závodů:
Sekretář závodů pořadatele:
Sektetář závodů rozhodčích:
Kontaktní osoba:

JUDr. Jan Suk
Monika Ročková
+420 777 858 600
Kateřina Mandysová +420 777 750 922
Michaela Hažmuková +420 773 220 134 ( staje@jitrava.cz)

Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Technický delegát:
Stavitel tratí:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovářská služba:

Josef Trojanec (G0202)
Mgr Alena Brixí (F1082) , Ing. Darie Kotyzová (F0328)
Luboš Kocman (C0344)
Petr Vozáb (F0554)
Blanka Trojancová (G0915)
Aleš Suchánek
Jana Kosařová
Jana Blažková
MVDr. Ivo Svoboda
Martin Jiroušek

1.3. Technické parametry
Kolbiště:
Opracoviště:
Opracování:

130 x 60m bílý písek + geotextilie
100 x 100 travnaté
dle platných všeobecných pravidel

2. Přihlášky a časový rozvrh:
2.1.

Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek a boxů je 25.5.2021 do 23:00 hodin.

2.2.

Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: https://jezdectvi.org
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit přes kontaktní osobu)

2.3.

Prezentace
Čtvrtek 3.6.2021 - od 12:00 hod. - kancelář závodů Jítravského Dvorce

2.4. Technická porada
Čtvrtek 3.6.2021 - od 18:00 hod. - prostory VIP Jítravského Dvorce

2.5. Start soutěží
Pátek 4.6.2021 - od 9:00 hod. drezura - soutěže č. 4,3,2,1
Sobota 5.6.2021 - od 9:00 hod. maraton - soutěže č. 4,3,2,1
Neděle 6.6.2021 - od 10:00 hod. parkur - soutěže č. 4,3,2,1
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených účastníků a v závislosti na
aktuálních vládních nařízeních.

2.6. Sekretariát závodů
Otevřen každý den od 8:00 – 18:00 hod.

2.7. Přejímka tratí
Přejímka tratí sborem rozhodčích, technickým delegátem a stavitelem tratí ve čtvrtek
3.6.2021 ve 14:00 hodin. Trať bude jezdcům zpřístupněna až po jejím oficiálním otevření.

3. Soutěže, startovné/ zápisné a ceny
3.1. Soutěž č.1 - KOMPLETNÍ SOUTĚŽ ČTYŘSPŘEŽÍ - CAN2*
Drezurní zkouška:
Maraton:
Překážková jízda:
Zápisné:
Ceny:

Test 3* B HP4
A: příprava 30 minut, libovolná chod
B: cca: 5000m, 14 km/hod, 5 překážek
240m/min, 18 překážek, 1 kombinace, branky 190 cm
1.000,- Kč
20.000,- Kč (8.000 / 5.000 / 4.000 / 2.000 / 1.000 )
+ věcné ceny ve všech zkouškách ( 1-3.místo )

3.2. Soutěž č.2 - KOMPLETNÍ SOUTĚŽ DVOJSPŘEŽÍ - CAN2*
Drezurní zkouška:
Maraton:
Překážková jízda:
Zápisné:
Ceny:

Test 3* B HP2
A: příprava 30 minut, libovolná chodB: cca: 5000m, 14 km/hod, 5 překážek
250m/min, 18 překážek, 1 kombinace, branky 170 cm
1.000,- Kč
20.000,- Kč (8.000 / 5.000 / 4.000 / 2.000 / 1.000 )
+ věcné ceny ve všech zkouškách ( 1-3.místo )

3.3. Soutěž č.3 - KOMPLETNÍ SOUTĚŽ JEDNOSPŘEŽÍ - CAN2*
Drezurní zkouška:
Maraton:
Překážková jízda:
Zápisné:
Ceny:

Test 2* HP1 ( 80x40m)
A: příprava 30 minut, libovolná chod
B: cca: 5000m, 14 km/hod, 5 překážek
250m/min, 18 překážek, 1 kombinace, branky 160 cm
800,- Kč
15.000,- Kč (6.000 / 4.000 / 2.200 / 2.000 / 800)
+ věcné ceny ve všech zkouškách ( 1-3.místo )

3.4. Soutěž č.4 - KOMPLETNÍ SOUTĚŽ DVOJSPŘEŽÍ PONY - CAN2*
Drezurní zkouška:
Maraton:
Překážková jízda:
Zápisné:
Ceny:

Test 3* HP2
A: příprava 30 minut, libovolná chod
B: cca: 5000m, 13 km/hod, 5 překážek
250m/min, 18 překážek, 1 kombinace, branky 160 cm
800,- Kč
15.000,- Kč (6.000 / 4.000 / 2.200 / 2000 / 800)
+ věcné ceny ve všech zkouškách ( 1-3.místo )

4. Technické 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 dekorováni dle VP čl. 126
4.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4. Námitky a stížnosti s 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 rok
2021.
4.2.2. Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV)
dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti
tomuto onemocnění nebo kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského
herpesviru ,metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto
vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru vzorku).
4.2.3. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka - pořadatele a to
včetně vyložení koní po příchodu veterinárního lékaře.

4.2.4. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu
- na označeném místě.
4.2.5. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů
pro případnou kontrolu KVS.

4.3. Podmínky účasti, kvalifikace
4.3.1. Platné členství pro rok 2021
4.3.2. Licence koní 2021
4.3.3. Koně pohybující se v areálu závodiště musí být označeni číslem, které má každý kůň
uděleno na startovní listině. Čísla si jezdci opatří vlastní.

5. Obecná ustanovení
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
případný úraz) je dle VPJS 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.
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit režim areálu dle aktuálních protiepidemických opatření,
která musí všichni účastníci závodů plně respektovat a dodržovat.
Jejich nedodržování může být důvodem k vykázání jedince z areálu Jítravský Dvorec bez nároku
na jakékoliv kompenzace a náhrady.

5.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit po areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
život jezdců v kolbišti a opracovišti.

5.3. Ustájení
Boxové ustájení od 3.6.2021 ( vč.prvního nastlání slámou a vody po dobu závodů )
Cena je stanovena na 2.800,- Kč vč. DPH 21% za pobyt jednoho koně po dobu závodů.
V ceně jsme byli nuceni zohlednit hygienické opatření proti Herpes viru – boxy budou
dezinfikovány před začátkem a po ukončení ustájení.
Možnost dokoupit piliny, seno, slámu.
5.4. Ubytování
Ubytování je možné objednat v prostoru areálu na tel: +420 608 255 425, pevná linka 485 172 105,
hotel@jitrava.cz, www.jitrava.cz.
Ubytování vlastní – možnost elektrické přípojky 250,- / den ( nutno objednat předem v přihlášce )
5.5. Ostatní služby
Lékařská služba:
Veterinární služba:
Občerstvení:
Podkovářská služba:
Parkování vozidel:

uvedena v bodě 1.2. tohoto rozpisu
zajištěna proti úhradě
možnost v areálu Jítravského Dvorce po celý den
zajištěno proti úhradě
na parkovišti areálu, informace pro parkování budou dány ukazatelem

6. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:
Michaela Hažmuková
Manager Jítravského Dvorce
6. 5. 2021

Rozpis za OV ČJF schválil: 8.5.2021 Daniela Ledlová

