PEGAS DĚPOLTOVICE (MK0001)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
200516K1 – 16. 05. 2020
Přihláška na závody: https://www.jezdectvi.org/zavody/200516K1
1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů:
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů:
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Pořadatel:
Spolupoř. subjekt:
Datum závodů:
Místo konání:
Omezující kritéria:

CSN C
200516K1
Májové skokové závody (Oblastní kvalifikační kolo Národního
poháru ve skákání dětí a juniorů 2020)
Pegas Děpoltovice MK 0001
16. 5.2020
Jezdecký areál Děpoltovice
Jsou uvedeny u soutěží

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:
1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování hala :
2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
2.2. Přihlášky

Antonín Pastier
Bobková Radka
Radek Smolík +420 736 784 303
Ing. Marcela Šímová +420 731 462 416
Roman Krejčík, Jaromíra Nachtigalová
Ing. Jan Šíma
Jana Lahodná
Božena Bartáková
Roman Krejčík
Nemocnice Karlovy Vary
MVDr. Molcarová Václava
zajištěna – na zavolání

50 x 80m, povrch geotextilie, písčitý
25 x 40m, povrch geotextilie, písčitý
20 x 50m, povrch geotextilie, písčitý

soutěže - 14. 5.2020 – 23:00 hodin; boxy - 14. 5.2020 – 23:00 hodin

výhradně přes JIS => https://www.jezdectvi.org/zavody/200516K1
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)

Prosíme všechny startující, aby nezbytně nutné změny ve startovních listinách prováděli dostatečně včas. V
průběhu již zahájené soutěže nebude změna ve startovních listinách umožněna. Dle nových pravidel ČJF je
dvojice automaticky prezentována dle přihlášky v JIS. Pokud se odprezentovaný jezdec bez omluvy nedostaví
na start, má pořadatel nárok na úhradu startovného v plné výši, a dvojici zůstává informace o vyloučení v
kariérách
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2.3. COVID-19 - OPATŘENÍ Vzhledem k omezení max. počtu 100 osob žádáme soutěžící, aby na závody
přijeli s co nejmenším doprovodem a areál opouštěli co nejdříve po dojetí poslední soutěže, které se
zúčastní. Vstup diváků nebude povolen a přítomen bude moci být jen jeden fotograf domluvený
pořadatelem.

2.4. Prezence

sobota => do 16. 5.2020 – 8:00 hodin
písemně na kontakt : 736784303 => whatsApp, sms
nebo mail : jkpegas@jkpegas.cz

2.5. Technická porada

nekoná se

2.6. Start soutěží

16. 5.2020 – 9:00 hodin - v pořadí : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2.7. Sekretariát závodů

16. 5.2020 – od 7:00 hodin

2.8. Další důležité informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti
na počtu došlých přihlášek a možnost omezení počtu startujících
v jednotlivých soutěžích (viz nařízení vlády a usnesení VV o počtu)

Startovní listiny budou k dispozici na : https://www.jezdectvi.org/zavody/200516K1
3. Přehled jednotlivých kol soutěží – soutěže jsou jednokolové
4. Soutěže, zápisné a ceny
4.1.

Soutěž č.1 –– Skoková soutěž „ZM“ Limitovaný čas“
Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1.
1A – děti a mladé koně

1B – ostatní
Startovné 250,- CZK
1A - 1.- 5.místo floty, věcné ceny v celkové finanční hodnotě 1.000,- CZK (1.-4.místo)
1B - 1.- 5.místo floty a věcné ceny v celkové hodnotě 1 000,- CZK (1.-4.místo)
4.2.

Soutěž č.2 – Skoková soutěž „Z“ – s návazným rozeskakováním
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2. s použitím čl. 298.2.4.
Startovné 300,- CZK
1.- 5.místo floty a peněžité ceny v celkové hodnotě 1 500,- CZK ( 300,-; 300,-; 300,-; 300,-; 300,- CZK )

4.3.

Soutěž č.3 – Skoková soutěž „ZL“ – s návazným rozeskakováním
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2. s použitím čl. 298.2.4.
Startovné 300,- CZK
1.- 5.místo floty a peněžité ceny v celkové hodnotě 2 500,- CZK ( 900,-; 600,-; 400,-; 300,-; 300,- CZK )

4.4.

Soutěž č.4 – Skoková soutěž „L**” – s návazným rozeskakováním
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2. s použitím čl. 298.2.4.
Startovné 350,- CZK
1.- 5.místo floty a peněžité ceny celkové hodnotě 2 500,- CZK ( 800,-; 600,-; 400,-; 350,-; 350,- CZK )

PEGAS DĚPOLTOVICE (MK0001)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
200516K1 – 16. 05. 2020
4.5.

Soutěž č.5 – Skoková soutěž „S*” – s návazným rozeskakováním
Rozhodování dle tab.A čl.238.2.2. s použitím čl.298.2.4.
V případě malého počtu účastníků se soutěž zruší.
Startovné 400,- CZK
1.- 5.místo floty a peněžité ceny celkové hodnotě 3 000,- CZK ( 1 000,-; 700,-; 500,-; 400,-; 400,- CZK )

4.6.

Soutěž č.6 – Skoková soutěž Pony – handicap „ZP” – na limitovaný čas
Rozhodování dle tabulky A, čl. 238.2.1. s použitím článku 298.2.1.
Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let
Startovné 150,- CZK, věcné ceny v celkové finanční hodnotě 1 000,- CZK

4.7.

Soutěž č.7 – Skoková soutěž Pony – handicap „ZLP” – na limitovaný čas
Rozhodování dle tabulky A, čl. 238.2.1. s použitím článku 298.2.1.
Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let
Startovné 200,- CZK
1. - 5. místo floty podle PJS, věcné ceny v celkové finanční hodnotě 1 000,- CZK

4.8.

Soutěž č.8 – Skoková soutěž Pony – handicap „LP**” – s návazným rozeskakováním
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2. s použitím čl. 298.2.4.
Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let
Startovné 250,- CZK
1. - 5. místo floty podle PJS, peněžité ceny v celkové hodnotě 2.200,- CZK ( 700,-; 500,-; 400,-; 300,-; 300,CKZ )

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto
rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126, způsob dekorace určí HR
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.
5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní pro letošní
rok, veterinární přejímka probíhá před vyložením koní, během prezentace jezdců.
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. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro
případnou kontrolu SVS.
5.3. Podmínky účasti, kvalifikace Nařízení vlády a pokyn VV k organizaci závodů v době nouzového stavu
s omezením počtu do 100 osob.



Národní Pohár ČJF dětí a juniorů 2020 – Oblastní kvalifikační kolo
Pořadatel poskytne oblastnímu výboru zpracované výsledky soutěží ZM, Z,
ZL (týká se pouze dětí a juniorů)
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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 / ukázky (tedy i za případné úrazy)
je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18-ti let jejich rodiče.
6.2. Úhrady a platby
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel
Správní poplatky :
Případné změny ve startech jsou možné do 15.05.2020 – 17:00 hodin
písemně na kontakt : 736784303 => whatsApp, sms
nebo mail : jkpegas@jkpegas.cz

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 !
1.1. Ustájení- pouze přes den
zajistí pořadatel za 500,- Kč za box/započatý den menší boxy, 600,- Kč nové boxy- přihláška přes JIS
1.2. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště, po celý den v restauraci
Parkování vozidel – v areálu Pegas Děpoltovice nad halou
2. Partneři závodů
3. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: 6.5.2020 Nachtigalová Jaromíra
Rozpis za OV ČJF schválil: 8.5.2020 Mgr.Tomáš Kavka

