Paint Western Riding Club, pobočný spolek (MH0122)

RIDE & SLIDE III
Rozpis reiningových závodů ČJF

29. – 31. 7. 2022
Přihláška na závody: www.jezdectvi.org/zavody

Další info: www.smartranch.cz

1. Základní ustanovení
1.1. Základní informace
Kategorie závodů:
Číslo závodů ČJF:
Název závodů:
Pořadatel:
Datum závodů:
Místo konání:

CRN-CPCJF
220729H1
Český pohár ČJF v reiningu Kozlovice + OM Severní Moravy
Paint Western Riding Club, pobočný spolek
29. – 31. 7. 2022
Smart ranch, Kozlovice

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

Libor Michna
Mgr. Simona Dybalíková
Ing. Klára Šalková
Alex Tuzakov (Německo)
Hynek Fister
Čestmír Žyla
Bc. Brenda Lesniczáková
Bc. Nela Walachová
MVDr. Ivo Šturm
Hynek Fister

1.3. Technické parametry:
Kolbiště:
hala – 60 x 30 m

Opracoviště: hala – 40 x 20 m

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka přihlášek:

do 24. 7. 2022

Uzávěrka ustájení:

do 24. 7. 2022

2.2. Přihlášky:
Dle PJS výhradně přes online přihláškový systém ČJF: www.jezdectvi.org/zavody
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se hlásí kontaktní osobě)
2.3. Prezentace:

28. 7. 2022 od 15 hodin

29. 7. 2022 od 7 hodin

2.4. Start soutěží (zkoušek):

v 9 hodin

2.5. Sekretariát závodů:

po dobu konání soutěží

2.6. Další důležité informace:

harmonogram a další informace jsou na www.smartranch.cz
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3. Přehled jednotlivých soutěží
Futurity 1
Mládež 1
Junior 1
Amatér 1
Senior 1
Futurity 2
Mládež 2
Junior 2
Amatér 2
Senior 2

# 8
– předvedení 3letých koní
– Oblastní mistrovství Severomoravské oblasti
# 5
– soutěž pro jezdce od 11 do 18 let a koně od 4 let
– Oblastní mistrovství Severomoravské oblasti
# 6
– soutěž pro všechny jezdce a koně 4leté nebo 5leté
– Finálové kolo Českého poháru ČJF 2022 v reiningu
# 14
– soutěž pro jezdce se statusem amatér a koně od 4 let
– Finálové kolo Českého poháru ČJF 2022 v reiningu
# 6
– soutěž pro všechny jezdce a koně od 6 let
– Oblastní mistrovství Severomoravské oblasti
# 5
– předvedení 3letých koní
# 6
– soutěž pro jezdce od 11 do 18 let a koně od 4 let
– Finálové kolo Českého poháru ČJF 2022 v reiningu
# 8
– soutěž pro všechny jezdce a koně 4leté nebo 5leté
– Oblastní mistrovství Severomoravské oblasti
# 2
– soutěž pro jezdce se statusem amatér a koně od 4 let
– Oblastní mistrovství Severomoravské oblasti
# 9
– soutěž pro všechny jezdce a koně od 6 let
– Finálové kolo Českého poháru ČJF 2022 v reiningu

Vyhodnocení Českého poháru ČJF 2022 v reiningu proběhne na slavnostním ceremoniálu MČR 2022

4. Technická ustanovení
4.1. Předpisy:
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS
Sázky nejsou povoleny

4.2. Veterinární předpisy:
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.
4.2.5.

Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného
výrobcem vakcíny a musí být v imunitě – poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní
před konáním akce
Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem –
vyšetření nesmí být starší 12 měsíců
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 – vyšetření nesmí být starší 10 dnů
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu
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5. Obecné informace
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 případné úrazy) je dle
VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací
složka / přihlašovatel.

5.2. Odpovědnost účastníků:
Účastníci, kteří se akce účastní, se zavazují k dodržování všech platných vládních omezení v souvislosti s
pandemií COVID-19, jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů souvisejících a jsou povinni se
těmto nařízením přizpůsobit.

5.3. 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!

5.4. Startovné / zápisné:
Startovné:
400,- Kč / dvojice / třída
Startovné OM: 400,- Kč / dvojice / třída
5.5. Ustájení od 28. do 31. 7. 2022:
Box s napáječkou
Box bez napáječky
Sedlovna

2 800,- Kč
2 400,- Kč
1 500,- Kč

Kancelářský poplatek:

200,- Kč / dvojice

(+ 700,- Kč / každý další den)
(+ 500,- Kč / každý další den)

Ustájení je nutné rezervovat do 24. 7. 2022 u Ing. Kláry Šalkové na shows.smartranch@gmail.com
Při pozdním přihlášení není možné ustájení zaručit. Ustájení zahrnuje, seno, podestýlku a vodu.
Nádoby na jádro, popř. na vodu je nutné vzít s sebou.

5.6. Ubytování, elektrické přípojky:
Penzion Na Mlýně
Penzion U Fandy
Penzion IBEX
Hukvaldský dvůr

www.namlyne.cz
www.u-fandy.cz
www.penzion-ibex.cz
www.dvurhukvaldy.cz

Hotel Bartoš
Hotel Hukvaldy
Penzion Letohrádek
Chaty v Beskydech

www.hotel-bartos.cz
www.hotelhukvaldy.cz
www.relaxvpodhuri.cz
www.chatyvbeskydech.cz

Požadavek na elektrickou přípojku pošlete e-mailem na shows.smartranch@gmail.com alespoň 2 dny
předem. Cena za parkování obytného vozu (vč. el. připojení) je 700,- Kč / den.

5.7. Ostatní služby:
Lékařská služba
Veterinární služba
Podkovářská služba
Občerstvení
Parkování vozidel

– zajištěna, uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
– zajištěna proti úhradě, uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu
– zajištěna proti úhradě, uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu
– zajištěno v areálu závodiště po celý den
– na zpevněných plochách areálu

6. Schvalovací doložka
Rozpis zpracovala: Bc. Brenda Lesniczáková

Rozpis za OV ČJF schválila: Ing. Klára Šalková

